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Descoperire remarcabilă la Poiana
Cireșului:
șului: Acum 30.000 de ani, Omul
Gravetian din Carpați
ți făcea schimburi
„comerciale” până la Marea Mediterană
Daniel ROXIN – București

exemplare din specia Hamolopoma sanguineum. Din specia
Lithoglyphus naticoides s-au
au mai descoperit 12 exemplare cu
ocazia săpăturilor din anii anteriori, aceștia
ace
considerându-se
că făceau parte dintr-un
un colier, primul și rămas singurul din
paleoliticul din România și chiar pentru regiunile din jur.
În schimb, cochiliile de melci din specia Hamolopoma
sanguineum reprezintă o noutate absolută nu numai pentru
România, ci și pentru Europa de Est. De fapt, în întreaga
cultură gravetiană din Europa erau menționate
men
până acum
doar trei situri: Abri Pataud din Franța,
Fran Mainz Linsenberg din
Germania și Riparo Mochi din Italia. Melcii din această specie
sunt de culoare roșie
șie de dimensiuni reduse care nu depășesc
6,5 mm diametrul. Valoarea lor estetică este deosebită, arătând
ca niște autentice perle. Dar, aspectul cel mai interesant al
acestei descoperiri constă în faptul că originea acestei specii
este în Marea
area Mediterană. Aceasta presupune o re
rețea de
schimburi între comunitățile
țile gravetiene de acum circa 30.000
de ani teribil de bine pusă la punct, atâta vreme cât produse
originare de la distanțe
țe de aproape 1.000 de kilometri
ajungeau la Poiana Cireșului.

Sunt tot mai mulți
ți oameni de știință care spun că
trebuie să reconsiderăm tot ceea ce credem despre
preistorie, despre așa
șa zisa epocă de piatră, pentru că
oamenii acelor vremuri erau mult mai sofisticați
sofistica decât ne
imaginăm, pentru că lumea lor era mult
lt mai complexă decât
spune varianta oficială a istoriei.

Ș

i dacă dovezile pun în evidență
ță faptul că, acum 7.000 de
ani, între oamenii culturii Cucuteni și populația de pe
teritoriul unde astăzi trăiesc chinezii ,au existat schimburi
comerciale și culturale, chiar dacă îi despărțea
țea multe mii de
kilometri, alte dovezi, descoprite în acest an într
într-unul dintre
cele mai importante șantiere paleolitice din Europa – cel de la
Poiana Cireșului, lângă Piatra Neamț – pun în eviden
evidență faptul că
Omul Gravetian, care trăia
răia pe teritoriul României în urmă cu
30.000 de ani, făcea schimburi comerciale tocmai până la Marea
Mediterană, deși nu te-ai aștepta
ștepta ca circuitul unor obiecte
paleolitice să fie atât de lung.
Cu mulțumirea
țumirea că, pentru al treilea an consecutiv, șantierul
arheologic de la Poiana Cireșului
șului a putut funcționa și cu
sprijinul financiar al Asociației
ției Geto Dacii, pe care o conduc,
perioadă în care s-au
au făcut mai multe descoperiri de interes
mondial, am bucuria să vă anunțț ulttima dscoperire
excepțională făcută de echipa condusă de prof. univ. dr. Marin
Cârciumaru și dr. cercetător Elena Nițu la poiana Cireșului…
Iată comunicatul specialiștilor:
Campania de săpături arheologice de la Poiana CireșuluiCire
Piatra Neamț din anul 2016 s-aa soldat cu noi descoperiri foarte
importante pentru patrimoniul cultural european. Una din cele
mai interesante descoperiri din acest an s-aa făcut în nivelul
Gravetian 3, datat între 25.760 ± 160 B.P. și 27.321 ± 234 B.P.
(sau între 31.000 și 31.969 ka date calibrate). Descoperirea
constă din 31 de cochilii de melci perfora
perforați în vederea
suspendării, majoritatea din specia Lithoglyphus naticoides și 9
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Pe de altă parte, descoperirea din acest an a unui număr de 31
de cochilii de melci perforați
ți pe o suprafață destul de restrânsă,
de numai 9 m p, ne face să credem că puteau proveni nu
neapărat de la un colier, ci mai degrabă de pe vestimentația
vestimenta
locuitorilor
or gravetieni de la Poiana Cireșului.
Cire
Avem în vedere
că noi recuperăm probabil foarte puțin
țin din ceea ce ei pierdeau,
pentru că multe exemplare se distrugeau înainte de a fi
conservate în sediment. Cantitatea mare a exemplarelor
descoperite ne poate duce și cu gândul că nu este exclus să ne
aflăm în preajma unui mormânt, care ar putea să fie descoperit
prin săpăturile viitoare.
Trebuie să spunem, cu riscul de a ne repeta, că astfel de
descoperiri, de artefacte foarte mici și destul de fragile, nu ar fi
fost posibile fără practicarea unui sistem de săpătură extrem de
elaborat, respectând cu rigurozitate regula recuperării totale
prin decapări milimetrice cu ajutorul unor unelte din lemn
deosebit de fine. Considerăm că acesta este marele secret al
descoperirilor excepționale
ționale de la Poiana Cireșului-Piatra
Cireșului
Neamț,
ț, sit care a livrat mai mult de 75 % din toate obiectele de
podoabă și de artă mai vechi de 10.000 de ani descoperite până
acum în România. Prof. univ. dr. Marin Cârciumaru,
Cârciumaru C.S. II dr. ElenaCristina Nițu
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Peștera
ștera Magura adăpostește o sui generis
bibliotecă rupestră în care este condensată
cunoașterea
șterea oamenilor primitivi
asupra lumii

Semnele pictate pe pereții
ții peșterii pot fi organizate în patru
grupe tematice: antropomorfe,
pomorfe, zoomorfe, geometrice și figuri
simbolice.

Kiril K
KIRILOV

Peștera
ștera Magura din Bulgaria, una dintre cele mai mari
peșteri
șteri din această țară, este faimoasă în primul rând pentru
picturile rupestre pe care le adăpostește.

U

nele dintre simbolurile desenate de oamenii primitivi
pe pereții de calcar ai galeriilor sale prezintă uimitoare
similitudini cu simboluri apărute la civilizații
civiliza care s-au
dezvoltat
în
zone
geografice
foarte
îndepărtate.
A existat în Europa un străvechi nucleu de civiliza
civilizație din care
oamenii au migrat către alte ținuturi, sau unele realități
arhetipale s-au
au făcut cunoscute oamenilor prin anumite
simboluri universale?
Peștera
ștera Magura a fost săpată în dealul de calcar Rabisha, situat
în apropierea orașului
șului Belogradcik. Lungimea totală a galeriilor
însumează peste 2.500 de metri. Galeria principală, de
de-a lungul
căreia se află șase săli, și cele trei galerii laterale ale peșterii
sunt enorme în dimensiuni, având mai mult de 50 metri lă
lățime
și peste 20 metri înălțime. Labirintul subteran a început să se
formeze în urmă cu 15 milioane de ani și este decorat cu
stalactite şi stalagmite impresionante prin frumusețe
frumuse
și
dimensiuni, dar şi cu alte formaţiuni speologice rare. Aici se
află cea mai mare stalagmită din Bulgaria, denumită „Bradul
căzut”, având o lungime de 11 metri și un diametru bazal de 6
m. Însă ceea ce conferă peșterii
șterii Magura o deosebită valoare sunt
picturile rupestre unice în Peninsula Balcanică. Picturile datează
din mai multe perioade istorice, începând cu Epipaleoliticul,
Neoliticul târziu (Eneolitic), până spre Epoca Bronzului,
estimându-se căă au fost făcute între anii 10.000 și 8.000 î.Hr.
Ele descriu evenimente importante ale comunității
ții umane care a
trăit acolo: ceremonii religioase, scene de vânătoare și
reprezentări ale divinității.
La Magura au fost identificate mai mult de 750 de imagini,
imagin pe
care oamenii primitivi le-au
au realizat cu ajutorul guano
(excremente de liliac). Dacă unele dintre imagini reprezintă în
mod evident diferite plante, animale, unelte, oameni, există însă
și o serie de semne și simboluri care nu au fost descifrate nici
până astăzi.
Istoricii și paleo-arheologii locali spun că peștera
ștera Magura, dar și
întreaga regiune din jur și rocile din Belogradcik au fost un
centru de cult străvechi.
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Reprezentări itifalice

În primul grup intră siluete bitriunghiulare cu brațele deasupra
capului, arcași, reprezentări itifalice (cu lingamul în erecție),
scene reprezentând uniuni sexuale, figuri antropomorfe redate
schematic, din linii simple, unele reprezentate cu mâinile
ridicate (uneori ca și cum ar dansa) și figuri fungiforme (cu
formă de ciupercă).

Gestul de ridicare a mâinilor deasupra capului este asemănător
cu un gest simbolic (MUDRA) prezent și în tradiția yoghină.
Semnele geometrice cuprind figuri în formă de T, linii paralele
verticale, zigzaguri orizontale, zigzaguri verticale paralele,
figuri asemănătoare cu copaci sau ramuri, modele similare
tablei de șah, romburi, modele sub formă de scară așezată
orizontal, rețele de linii încrucișate, rețele sub formă de figuri și
cercuri încrucișate.
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Elementele zoomorfe includ caprine, bovine, câini, păsări mari
asemănătoare cu struții și patrupede schițate schematic.

Câteva cercuri cu raze, în principal cele două reprezentate în
ceea ce se numește scena calendarului, reprezintă probabil
Soarele. Unele dintre imagini sunt compoziţii deosebit de
complexe, în care se oglindește bogăţia de forme, ideologii şi
mitologii a civilizației umane existente în acea perioadă istorică.
Organizarea imaginilor în scene implică existența unui înțeles al
succesiunii de desene, prin urmare, scenele transmit o poveste
sau anumite cunoștințe.
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Imaginile din peștera Magura prezintă analogii cu simbolurile
ce apar în centre culturale faimoase din Italia, Peninsula Iberică
şi Asia.

Simboluri
În sala ce se numește Sala Cultului, sunt reprezentate două
scene lungi de dans și vânătoare, Dansul Fertilității și
Ceremonia de Vânătoare, aranjate în două rânduri principale;
acestea sunt cele mai cunoscute și cele mai reproduse imagini
din Peștera Magura.

Un grupaj din epoca Bronzului a fost interpretat ca fiind un
calendar solar. Potrivit lui Alexey Stoev și Penka Vlaykova
Stoeva, picturile din Epoca Bronzului în care alternează pătrate
albe și negre erau folosite pentru a număra zilele în calendarul
lunar, și permit descrierea destul de exactă a numărului de zile
ale anului solar tropical.
Calendarul solar din Neoliticul târziu este cel mai vechi
calendar solar descoperit în Europa. Este pictat pe pereții Sălii
Sanctuarului, și descrie 5 festivaluri și 366 de zile.
Prin intermediul acestor picturi sunt păstrate informaţii în
legătură cu calendarul regional, evenimente şi sărbători,
împreună cu simbolurile şi caracterele specifice.
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Într-una dintre picturi este reprezentată Zeița Mamă, care este
figurată însărcinată, cu un pântece imens – simbol al fertilității.

„Există din ce în ce mai multe dovezi care sugerează că peștera
a fost un fel de bibliotecă în care cunoașterea oamenilor
primitivi asupra lumii a fost redată codificat”, afirmă Kiril
Kirilov, membru al societății arheologice din Belogradcik.
Diferite studii sugerează că peștera Magura a servit ca bază și
origine pentru o răspândire în întreaga lume a culturii și a
cunoașterii. Chiar analiza semantică a cuvântului în sine –
„Magura” – pare să confirme acest aspect. Acest cuvânt apare și
în alte părți ale lumii, și ori de câte ori se regăsește el
desemnează o peșteră, un deal sau o sursă de apă. Dar numai
Magura din Bulgaria este în același timp o peșteră ce se află în
interiorul unui deal, având un lac în apropiere.
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Marile descoperiri speologice sunt ţinute
secrete de frica hoţilor. «O minune a lumii
a ajuns un dezastru»
Viorel LASCU
Speologii ţin secrete descoperirile lor pentru aa-i ţine
departe pe hoţi.

„Am întocmit o hartă completă a locurilor de pe glob numite
Magura sau foarte asemănător [Magora, Mahura, Masura,
Mapura etc. – n.n.] – sunt peste 2.400 de locuri în total.
Denumirea se regăsește
ște atât în Japonia, în insule din Oceanul
Pacific cât și în Africa. Și în toate aceste locuri găsim același
cult al Zeiței Mame redat în peștera Magura, și chiar numele
divinităților
ților corespondente este foarte asemănător. În Coreea
de Sud, de exemplu, ea este numită Mago, în China – Magu.
Zeița
ța este în legătură cu peșterile [un simbol al matricii
creatoare, n.n.] și cu fertilitatea. Strămoșii noștri
ștri credeau că ea
le oferă cunoașterea
șterea celor care i se dedică cu toată ființa lor”,
lor
afirmă Kirilov.
Și în mitologia slavă există o zeitate numită chiar Magura.
Echipa de arheologi coordonată de Kiril Kirilov a întocmit un
catalog al tuturor simbolurilor prezente
rezente în picturile din pe
peșteră,
în scopul de a identifica, prin comparație,
ție, unde anume pe glob
se regăsesc simboluri identice sau similare, în ce tradi
tradiții,
învățături sau religii.
Un exemplu de similitudini evidente sunt cele observate cu
simbolurile folosite în alchimie.

R

areş Năstase şi Sergiu Matei au avut şansa să vadă
dovezi din vremea omului preistoric, dar şi vestigii
umane din vremea tracilor, care vorbesc despre
ritualurile acelor vremuri.
Sunt comori pe care statul
român e incapabil să le
conserve şi să le arate lumii
întregi. În goană după oase
valoroase pe piaţa neagră, hoţii
devastează peşterile, cu săpături
haotice.
În peştera Meziad nici nu e
foarte greu să pătrunzi în
siturile arheologice. Traseul către lumea fosilelor dovedeşte că
braconierii au cunoştinţe de speologie, sau folosesc drept ghizi
oameni cu pregătire în peşteri. De multe ori, aceştia sunt extrem
de bine documentaţi.
un astfel un loc, în mod normal nu ar trebui să intre nimeni
Într-un
neautorizat. El ar trebui să fie conservat şi doar specialiştii să
vină şi să îl pună în valoare. Ori,
din păcate, nu se petrece aşa.
Toate oasele care nu sunt întregi
nu maii pot fi vândute, aşa că
sunt lăsate de izbelişte în
peşteră. Locuri de o frumuseţe
rară sunt transformate în gropi
de gunoi cu oseminte. Pe lângă
faptul că aceşti braconieri fură
fosile, ei distrug pur şi simplu
situri arheologice unice în lume.
„Este ca şi cum ai găsi o comoară şi ai pune
pune-o într-o piaţă, ca
lumea să-şi
şi ia de acolo. În momentul în care fiecare ia câte o
bucăţică, comoara aceea nu mai există, îşi pierde valoarea
valoarea”,
spune Viorel Lascu, preşedintele Federaţiei Române de
Speologie.

Studiul comparat al simbolurilor constituie o muncă elaborată
de analiză și sinteză, ce va rezerva cu siguranță multe surprize
pentru viitor.
Din anul 1984, peștera
ștera a fost inclusă pe lista provizorie a
UNESCO pentru a fi declarată ca aparținând
ținând patrimoniului
mondial.
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Viorel Lascu este cel care, anul trecut, a descoperit în Peştera
Coliboaia picturile rupestre care acum fac înconjurul Europei.
După un parcurs anevoios, prin sifoane şi fante înguste, el şi
membrii echipei au ajuns la o grotă cu 14 reprezentări ale unor
animale preistorice – un bizon, un rinocer, un urs, un cal şi alte
ierbivore.
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Desene atât de vechi şi bine păstrate s-au mai găsit doar în
Franţa, în peştera Chauvet. Francezii au venit imediat la noi, să
cerceteze descoperirea.
Vechimea desenelor este de peste 35.000 de ani şi au fost făcute
de „cea mai veche cultură europeană”, după cum spune chiar
Jean Clottes, specialist UNESCO.
Francezii au văzut desenele, le-au confirmat valoarea şi
autenticitatea şi au plecat din România, fără să ştie că statul
român s-a mulţumit doar să pună un gard la uşa peşterii
Coliboaia.
În Franţa însă, peştera Chauvet a fost închisă imediat după
descoperire cu o uşă blindată şi este de la un capăt la celălalt
monitorizată non-stop, cu camere video. Deşi deschisă doar
cercetătorilor, are amenajate podețe metalice retractabile şi
absolut
toţi
vizitatorii,
înainte de acces, sunt trecuţi
pe o listă, în care se
menţionează
scopul
şi
durata vizitei.
Viorel Lascu a fost la
Chauvet şi poate face
comparaţie
cu
situaţia
jenantă
din
peşterile
româneşti.
„Este uimitor cum aici
natura transformă totul
foarte încet, în milioane de ani, dar hoţii de oase strică totul în
doar câteva săptămâni. E o minune a lumii, transformată întrun dezastru. Peşterile sunt patrimoniul statului român,
neînregistrate în momentul de faţă. Vreo 115 sunt declarate arii
protejate, restul până la 12.000 sunt pe o listă la Institutul de
Speologie.”
Peşterile sunt lăsate de izbelişte şi pentru că, legal, soarta lor e
împărţită aberant, între patru instituţii.
Institutul de Speologie, arondat Academiei Române, conduce
activitatea speologilor, care fac cartografierea peşterilor şi
raportările privind descoperirile din ele, Institutul de Arheologie
poate cere declararea drept monument a unei peşteri, în timp ce
peştera în sine ţine de Ministerul Mediului. Toate descoperirile
de patrimoniu din interiorul unei peşteri sunt însă în curtea
Ministerului Culturii. Iar când se fură oase, ancheta o face
poliţia.
Un peisaj alambicat în care, fără excepţie, reprezentanţii
instituţiilor abilitate să gestioneze domeniul aruncă pisica dintro parte în alta. Oficialii ridică din umeri. Se scuză, spunând că
n-au bani să plătească personal pentru a opri braconajul.
Niciunul n-a fost într-un astfel de loc, deşi le au custodie. Nici
poliţia nu face nimic.
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În Bihor, unde sunt 250 de
peşteri, există un singur
poliţist care răspunde de
întregul patrimoniu: de la
tablouri, la sculpturi şi
numismatică. Ofiţerul e
mulţumit
că
măcar
intrările unora dintre
peşteri au garduri de 1
metru, care pot fi însă
escaladate şi de un copil.
Călin
Ghemish
este
arheolog şi spune că cei
care braconează ştiu cum să ocolească o lege din 2002, cu
prevederi stricte referitor la furtul din peşteri.
În urmă cu patru ani, un bărbat care a fost reţinut la Vama
Nădlac, avea în portbagaj două cranii de urs. Fosilele au rămas
la Muzeul din Arad, omul a scăpat fără dosar penal.
Un astfel de episod s-a întâmplat şi în Germania, unde poliţiştii
au găsit în maşina unui timişorean schelete de urs şi leu de
peşteră. Au contactat autorităţile române, însă omul a scăpat
doar cu o cercetare penală. Oficialii români nu au fost interesaţi
să ceară urmărirea braconierului, considerând că e prea
complicat un dosar transfrontalier.
Descoperirile sunt ţinute secrete: numai ce nu există nu se
poate fura
În disperare de cauză, speologii au hotărât să ţină secrete
descoperirile importante. Sunt siguri că altfel vor dispărea.
Recent, ei au găsit oseminte umane din vremea tracilor.
Tot la secret sunt ţinute şi osemintele unor strămoşi de acum
35.000 de ani, care au trăit
în aceleaşi vremuri cu
oamenii care au făcut
desenele din Coliboaia.
În orice ţară civilizată, o
astfel de descoperire ar
face furori şi aici ar fi zeci
de specialişti care să
cerceteze locul. Nu şi la
noi, unde este taman
invers. Speologii care au
făcut descoperirea nu o
anunţă nimănui, de teamă
să nu afle şi braconierii.
Există 200 de peşteri secrete, spune Viorel Lascu.
Câteva mii de turişti, mai ales străini, vizitează anual peşterile
româneşti. Văd numai stalactite şi stalacmite. Ar veni în număr
mult mai mare, dacă ar putea afla despre dovezile unei
civilizaţii europene din trecut. Peşterile din Apuseni sunt pline
cu vestigii.

Lohanul nr. 40, decembrie 2016

istorie
În România însă, anunţul unei descoperiri este o simplă
chemare la furt. Peştera Ciur Izbuc e cea mai bună dovadă că o
descoperire anunţată şi declarată sit de cercetare ajunge în doar
câţiva ani un dezastru. În urma hoţilor de oase a mai rămas o
fărâmă din descoperirile iniţiale.
O urmă de femeie din Neanderthal, mărimea 41 şi una de bărba
bărbat
mărimea 46, plus o urmă de palmă, sub o placă de calcar, sunt
singurele care au scăpat intacte... doar pentru că se aflau într
într-un
braţ al peşterii mai izolat, cu galerii întortocheate.
E doar o chestiune de timp până când şi aceste fosile vor fi
distruse sau chiar furate. În peştera Vârtop, hoţii au decupat deja
una din cele trei urme de om preistoric, păstrate în crusta de
calcar.
Prin ordin al Ministrului Mediului, peşterile sunt clasificate pe 4
niveluri de importantă, o clasificare criticată de speologi,
speolo pentru
că s-aa făcut superficial. Peştera Coliboaia a fost ani de zile în
clasa D, adică de importanță
ță foarte mică. Descoperirea
desenelor a urcat-oo direct în clasa A şi a fost dată în custodia
Federaţiei Române de Speologie, pentru o monitorizare atent
atentă.
Trăim într-oo tară care are o mulţime de bogăţii naturale, pe care
le lăsăm pradă vandalismului. Ne batem joc de un patrimoniu
unic în Europa, uitat şi ignorat de autorităţi.
România l-aa dat pe Emil Racoviţa, părintele speologiei şi,
culmea, singurul Muzeu
eu românesc de Speologie, aflat la Cluj,
zace închis de ani buni, fiind acum un simplu depozit de fosile.
Lecţia naţională de istorie şi paleontologie a fost înlocuită cu
furturi mârşave şi un braconaj necontrolat. În altarele naturale
din adâncul pământului,
ui, hoţii de oase îşi croiesc noi şi noi
trasee.

Descoperire pe malul Prutului: o MEGA
MEGASTRUCTURĂ de peste 1.000 de metri
pătrați,
ți, veche de peste 7.000 de ani

Arheologii botoșăneni,
șăneni, în colaborare cu specialiști din
Iași
și și Suceava au descoperit o "megastructură" de peste
1.000 de metri pătrați,
ți, cu o vechime de
d peste 7.000 de ani.
ai precis, în cadrul săpăturilor efectuate la Ri
Ripiceni
pe situl celei mai mari așezări
șezări a culturii Cucuteni,
arheologii moldoveni au descoperit rămășițele
rămă
unei
clădiri pe peste 1.000 de metri pătrați.

M

”Această mega-structură,
structură, este unicat deocamdată în preistoria
românească”, spune convins arheologul Aurel Melniciuc,
directorul Muzeului Județean
țean de Istorie Botoșani.
Specialiștii spun că nu s-aa mai descoperit o structură de
dimensiuni atât de mari, veche de acum 7000 de ani, în arealul
culturii Cucuteni din România. În ceea ce privește
prive
destinația
clădirii, există mai multe variante: ar putea
p
fi vorba despre un
templu uriaș,
ș, un loc sacru pentru mai multe comunități din
zona, dar arheologii consideră că ar putea fi și locuința sau
centrul de putere al unei căpetenii din zonă.
Uriașul
șul templu sau locuință de șef de trib a fost cercetată și de
reputatul arheolog Dumitru Boghian, conferen
conferențiar universitar
doctor la Universitatea ”Ștefan
Ștefan cel Mare” din Suceava.
”Spațiul
țiul interior are aproximativ 1000 de metri pătrați,
împreună cu incinta, împreună să spunem cu construc
construcția, șanțul
cu palisadă lutuită,
ă, în jur de 1500 de metri pătra
pătrați. Este foarte
mare. În alte sit-uri,
uri, o asemenea megastructură ar reprezenta
întregul sit”, a spus Dumitru Boghian.
"Mega-structura
structura descoperită în această lună face parte dintr
dintr-o
așezare
șezare uriașă, considerată printre cele mai mari descoperite
vreodată pe teritoriul României, în cadrul culturii Cucuteni.
Are nu mai puțin
țin de 25 de hectare, cu locuințe, dependințe, cu
zone diferențiate și aceată mega-structură
structură încojurată de un val
de pământ cu palisadă pentru protec
protecție. Practic este ca o
„metropolă” cucuteniană de acum 7000 de ani. Situată pe
malul Prutului, această așezare
șezare a fost cercetată de 5 ani de zile,
de specialiști
ști în arheologie, și continuă să uimească. Așezarea
acesteia pe malul Prutului, după cum arată specialiștii,
speciali
a
favorizat schimburile economice și dezvoltarea unei civilizații
unicat și misterioasă, numită Cucuteni", scrie Adevărul.

Andrei NICOLAE

Istoria secretă a omenirii
Pietrele gravate din Ica (Peru) stau mărturie că istoria
omenirii a fost adeseori falsificată.

D

in cauza orgoliului de „cuceritori” ai planetei Pământ,
oamenii refuză să admită că au mai existat pe Terra
civilizații
ții comparabile ca grad de dezvoltare
tehnologică cu civilizația
ția actuală. În fapt, este vorba de o
alternare a civilizațiilor
țiilor tehnologice terestre.
te
Legea nescrisă a
vieții
ții pe Pământ și pe alte planete din Univers presupune
acumulări progresive de cunoștințe,
ștințe, după care urmează declinul
civilizației
ției respective. Nu trebuie să ne mire că au mai existat în
vremuri îndepărtate avioane, elicoptere, nnave sofisticate și alte
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mijloace de transport și de luptă. N-ar trebui să ne surprindă nici
faptul că produsele tehnice ale speciei umane din toate timpurile
seamănă între ele. Programul cerebral al omenirii a rămas
același – invențiile tehnologice își urmează calea, potrivit
programului existent pe hard disk-ul cerebral al omului.

Arheologii nu se întreabă nici cum au lucrat vechii egipteni în
interiorul piramidelor, inscripționând pe piatră texte și imagini,
fără să lase vreo urmă de fum de la „făcliile” folosite pentru
iluminatul încăperilor.

Oamenii de știință se referă numai la un ciclu al civilizațiilor ce
s-au succedat pe Pământ, și destul de superficial, de la era
„primitivă” până la apogeul tehnologic din zilele noastre, fără să
se întrebe cum a ajuns omenirea în era primitivă. Restul
dovezilor istorice existente le ignoră cu desăvârșire, trecându-le
la capitolul „ciudățenii”. De pildă, elicoptere, avioane, nave
maritime comparabile cu cele existente în zilele noastre,
incizate pe pereții templelor din vechime, sunt persiflate de
către arheologi pentru că, în opinia lor „așa ceva nu putea să
existe la vremea respectivă”. Frapantă este asemănarea dintre
elicopterul figurat pe pereții templului lui Seti I din Abydos și a
lui Amon Ra din Karnak, Egipt, cu elicopterele zilelor noastre,
folosite la ridicarea şi transportarea unor obiecte grele.

Pe același perete din templul lui Seti I, la înălțimea de 10 m
există și alte vehicule tehnice, redate deasupra unor hieroglife
indescifrabile.

Cât despre ipoteza lansată de arheologi, cum că ar fi vorba de
reprezentările unor albine, pentru că faraonul Seti I ar fi fost
poreclit la vremea sa „albină”, datorită hărniciei sale, iată cum
arată o albină care există pe același perete.
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În privința vechimii omului pe Pământ, lucrurile sunt și mai
încurcate. Savanții au stabilit, în baza teoriei evoluțiilor
speciilor elaborată de Charles Darwin (teorie depășită în
prezent) și a unor fosile cu valoare documentară îndoielnică, că
vechimea omului (Homo sapiens) pe Terra este de circa
200.000 de ani. Drept pentru care, artefactele preistorice care
vin în contradicție cu această ipoteză sunt, ca să folosim un
eufemism, ignorate. În realitate, sunt distruse sau, în cel mai
fericit caz, ascunse de ochii semenilor, în depozite secrete. Așa
s-a petrecut și cu pietrele gravate de la Ica (Peru), de o
importanță majoră pentru istoria omenirii.
În anii ’70 ai secolului trecut, în urma revărsării râului Ica din
Peru, au fost scoase la suprafață un număr impresionant de
pietre care atestă existența în acele locuri a unei civilizații cu un
înalt nivel de cultură, cu vechimea estimată la 65.000.000 de
ani! Cele peste 10.000 de artefacte ce au fost adunate de un
arheolog peruan renumit, dr. Javier Cabrera, au fost închise întro încăpere secretă. Pentru că, după cum afirma savantul peruan,
„Nu suntem pregătiți pentru astfel de secrete”. Este vorba de o
civilizație necunoscută, dificil de încadrat din punct de vedere
istoric, ale cărei artefacte depășesc imaginația arheologilor.
Înainte de a muri, în anul 2001, Cabrera a destăinuit unor
oameni de știință europeni că a ținut într-o cameră aflată la
subsolul muzeului, „obiecte cu totul aparte, a căror
semnificație este imposibil de deslușit cu cunoștințele actuale”.

Să vedem despre ce este vorba. Cele peste 10.000 de pietre de
diferite dimensiuni descoperite la Ica au suprafața neagră și
fină, și pe ele sunt gravate diferite imagini. La același volum,
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pietrele

au

greutate

mai

mare

decât

rocile

actuale.

Pe suprafața unei pietre este incizat globul pământesc, probabil
așa cum era el cu circa 65.000.000 de ani în urmă. De reținut că
între cele două Americi și Africa, oceanul Atlantic a fost redat
sub forma unei fâșii înguste (geologic vorbind), reprezentând
perioada geologică în care începuse deriva continentelor. Pe
rocă este înfățișat conturul Africii, desprins din America de
Sud. În interiorul continentelor, printre meridiane și paralele, se
văd imagini ce reprezintă figuri umane, locuințe și edificii
publice, dinozauri și alte animale de epocă.
Canguri de acum 65 milioane de ani, figurați pe pietrele Inca,
identici cu cei din zilele noastre

Lupta oamenilor cu dinozaurii
Globul pământesc, așa cum arăta cu aproximativ 65 milioane
de ani în urmă

Ființă umană călare pe un dinozaur erbivor (domesticit?)

Figuri umane: unele sunt îmbrăcate decent, altele sumar, la fel
ca în zilele noastre, pe diferite meridiane ale globului

Intervenții medicale umane

Dinozaurii, animale dispărute cu circa 65 milioane de ani în
urmă, incizate pe suprafața pietrelor de la Inca
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Nazca sunt similare cu petroglifele de la Inca; și sunt identice
cu cele ce trăiesc în zilele noastre.

Simbolul medicinii – șarpele încolăcit pe piciorul cupei cu
venin, incizat pe rocile de la Inca. Veninul de șarpe se folosește
și în zilele noastre în tratamente medicale

Figuri de animale și siluete umane, incizate pe petroglifele de
la Inca

Maimuță incizată pe pietrele descoperite la Inca

Astronom studiind bolta cerului, incizat pe pietrele de la Inca

Aceeași figură de maimuță, existentă în deșertul Nazca

Viața spirituală a omului de acum circa 65 de milioane de ani.
Incizie pe rocile din Inca
Figuri similare existente pe petroglifele de la Inca și
geoglifele din deșertul Nazca, Peru
Unele dintre petroglife (desenele incizate pe roci) prezintă
similitudini cu geoglifele (figurile uriașe trasate pe sol, vizibile
mai ales din aer) descoperite în deșertul Nazca (Peru), ceea ce
ar permite o estimare a vechimii desenelor de la Nazca la circa
65 milioane de ani.
În continuare, prezentăm câteva exemple în acest sens.
Maimuțele, păsările colibri, tarantulele figurate pe solul de la
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Pasăre colibri, incizată pe pietrele de la Inca
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Aceeași pasăre colibri, realizată în deșertul Nazca

În stânga și în colțurile de jos, dreapta și stânga, se văd incizate
tarantule

Tarantulă similară, realizată în deșertul Nazca

din maimuță. Cu teoria darwinistă și-au luat doctorate zeci de
mii de oameni de știință, care i-au ținut isonul „părintelui teoriei
evoluționiste”. De pildă, omul de știință român, prof. univ. dr.
Marcian David Bleahu, declara în cartea sa de căpătâi, intitulată
Omul și peștera, apărută în anul 1978, că el este mândru că se
trage din maimuță! Ce fac oamenii de știință nu este întotdeauna
știință. Toată viața lor se străduiesc să-și apere titlurile
științifice, luate nu rareori pe ipoteze ce se dovedesc ulterior a fi
false. La rândul lor, conduc doctorate cu teze ce au ca obiect
aceleași teorii fără acoperire științifică, școlind discipoli care să
le ducă pe mai departe „învățăturile”, în pofida progresului
științific. De pildă, cu teoria evoluției speciilor elaborată de
Charles Darwin savanții au ținut în loc omenirea peste un secol,
și n-au de gând să renunțe, reputația și remunerația lor
rămânând în funcție de cât vor reuși să-i păcălească pe semeni.
Gestul făcut de dr. Javier Cabrera, de a ține ascunse cele peste
10.000 de artefacte de importanță excepțională pentru omenire,
se încadrează în gesturile nefaste pe care le fac uneori oamenii
de știință, pentru a-și păstra intactă reputația. Probabil că și titlul
de doctor în științe pe care l-a avut Javier Cabrera s-a bazat tot
pe teza darwinistă. Dar inciziile de pe pietrele din Inca, prin
animalele pe care le au figurate – căprioare, canguri, girafe,
păsări colibri etc., contrazic teoria evoluționistă a lui Darwin.
La care se adaugă implacabil albinele, libelulele, țânțarii, peștii,
ornitorincii, crocodilii, rechinii, crabii-potcoavă etc., toate
găsite fosilizate de sute de milioane de ani, și care mai trăiesc
bine-mersi și în zilele noastre.
În jurul pietrelor Ica s-au născut numeroase controverse. Unii
susțin că acestea ar reprezenta doar o farsă minuțios elaborată și
întreținută de Cabrera. Arheologul a obținut cele mai multe
pietre de la doi țărani, Irma Gutierrez și Basilio Uchuya, care au
declarat ulterior că ei însuși ar fi desenat pietrele, iar patina care
le acoperă, interpretată ca o dovadă a vechimii lor, ar fi fost
obținută prin ținerea acestora pentru un timp în staulul vacilor.
Această dezmințire ulterioară a celor doi țărani trebuie privită
însă cu suspiciune – după ce subiectul începuse să facă vâlvă, ei
se vedeau în pericol să intre sub incidența legii, întrucât în Peru
este interzisă comercializarea de artefacte. Și modul prin care
cei doi țărani analfabeți ar fi putut desena cu atâta precizie
pietrele dure, ca de altfel și subiectele reprezentărilor, nasc
serioase semne de întrebare. Cu atât mai mult cu cât, atunci
când au fost invitați să reproducă desenele în piatră, cei doi nu
au fost capabili să furnizeze decât copii stângace.

Zid preincaș din pietre, fără mortar, în rosturile căruia nu se
poate strecura nicio lamă de cuțit. Este practic indestructibil.
Prin ce mijloace tehnice a fost realizat?

Studii care să certifice autenticitatea pietrelor nu au lipsit, unele
fiind comandate chiar de Cabrera însuși, la Universitatea
Națională de Inginerie din Peru și la Universitatea din Bonn.
Joseph F. Blumrich, un savant proeminent din cadrul NASA, a
afirmat că, în conformitate cu testele de laborator, pietrele sunt
autentice și „nu există niciun fel de dubiu pentru mine cu privire
la autenticitatea acestor desene” de pe pietre. Cu toate acestea,
pietrele Ica sunt în continuare considerate un subiect
controversat, care nu este luat în calcul de savanții titrați.

Istoria speciei umane, așa cum a fost concepută după teoria
darwinistă, reprezintă un fals monumental. La ora actuală,
darwinismul fost redus la o simplă ipoteză; și, ca toate
prezumțiile, nu mai este obligatoriu a se preda în școli. Printr-un
nefericit concurs de împrejurări, Darwin a stabilit filiația omului

La finalul acestui articol, merită reținută concluzia
academicianului român Radu Vulpe: „E greu pentru un om de
știință când își dă seama, la sfârșitul carierei sale științifice, că
a mers pe un drum greșit. Un om de știință adevărat ar trebui
să-și recunoască greșeala. Dar câți au puterea s-o facă?”, s-a
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întrebat meditativ istoricul octogenar. Prin urmare, ce
ce-i de făcut
într-o atare situație?
ție? Să defilăm în continuare în sens giratoriu –
via Papua Noua Guinee – sau să apucăm taurul de coarne și să-i
trezim pe săpătorii istoriei omenirii din letargia suficien
suficienței?

Ulterior, în 1356,, ce a mai rămas din mantaua exterioară a fost
luat de către Bahri Sultan An-Nasir
Nasir Nasir-ad-Din
Nasir
al-Hasan
pentru a construi moschei și cetăți în apropierea orașului Cairo.
sursa: nationalgeographic.com/
sursa: ancient-code.com

Marea Piramidă din Giza
traducere și adaptare: Radu Ungureanu

Pentru construcția
ția Marii Piramide din Giza au fost
folosite 2,3 milioane de blocuri masive de piatră. Conform
calculelor, pentru a așeza
șeza fiecare bloc, muncitorii au avut la
dispoziție doar 2 minute

C

onform estimărilor, pentru construcția
ția Marii Piramide
din Giza a fost nevoie de aproximativ 2,3 milioane de
blocuri de piatră. Construcția
ția are o greutate estimată la
5,955,000 de tone, iar modul în care au fost transportate și
asamblate blocurile de piatră rămâne o enigmă ch
chiar și astăzi.
Unele dintre cele mai mari blocuri din granit care se găsesc în
Camera „Regelui” cântăresc între 25 și 80 de tone fiecare. Se
crede că au fost transportate de la o carieră aflată la o distan
distanță
de peste 800 de km…
Cei de la National Geographic
ic au calculat faptul că pentru a
termina construcția în 20 de ani (după cum spune varianta
oficială a istoriei), cele 2,3 milioane de blocuri ar fi trebuit
așezate
șezate exact pe locul lor în cca 2 minute și jumătate fiecare,
lucru irealizabil în zilele de astăzi
zi când se presupune că avem de
partea noastră o tehnologie extrem de avansată. Durata nu este
aleasă întâmplător: conform scrierilor lui Herodot, construc
construcția
piramidei ar fi durat circa douăzeci de ani și la aceasta ar fi
lucrat 100.000 de oameni.
Teorii cu privire la modul în care a fost construită piramidă sunt
extrem de multe. Experții
ții vorbesc despre niște rampe pe care
erau urcate și împinse blocurile de piatră sau despre niște
pârghii lungi de care mai mulți
ți muncitori trăgeau simultan,
ridicând în acest
est fel materialele. Destul de simplu și rudimentar,
însă puteau fi aceste metode și eficiente? Este posibil ca doar cu
ajutorul unei mase mari de oameni să cari, urci, potrive
potrivești
milioane de blocuri masive din piatră, cu o atât de mare
precizie?
Odată ce Marea Piramida a fost finalizată, exteriorul a fost
lustruit. Mantaua exterioară a fost compusă din 144.000 de
pietre „carcasă” din calcar, toate extrem de plate. Un cutremur
care a avut loc în 1303 a distrus o parte din această carcasă.
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Şapte dintre cei mai puternici faraoni ai
Egiptului
Irina Maria MANEA
Au întemeiat regatul de pe valea Nilului, au ridicat
construcţii monumentale, au adunat bogăţii nemaipomenite,
au lăsat umanităţii o moştenire impresionantă: să
să-i
cunoaştem pe câţiva dintre cei mai importanţi lideri
egipteni!

R

amses al II-lea (1290 - 1224 a.Hr. [ani de domnie]).
Supranumit şi cel mare, faraonul
faraonu care a dominat
deşertul
ertul prin faptele măreţe a fost adulat de urmaşii
săi, care îl considerau marele lor strămoş şi i-au
i
preluat numele.
În perioada de 67 de ani de domnie s-aa remarcat pprin realizările
militare, ca de pildă bătălia de la Kadesh din 1274 a.Hr.,
împotriva hitiţilor, prima dar şi cea mai controversată victorie a
sa. Inscripţiile povestind victoriile sale erau răspândite în tot
Egiptul. Totodată, faraonul a iniţiat importante proiecte
edilitare, ridicând printre altele mausoleul Ramesseum, coloşii
de la Abu Simbel sau oraşul Pi-Ramses,
Ramses, la nord de Cairo, care a
devenit capitală pentru faraonii de mai târziu.

Keops (secolul al XVI-lea
lea a.Hr.). Faraonul a creat un simbol
universal,
al, pe care vechii greci deja îl considerau o minune a
lumii, singura din antichitate care a supravieţuit de altfel. În rest
nu se cunosc multe lucruri despre el, asta şi din cauza jafurilor
timpurii din piramida construită doar cu ajutorul uneltelor din
bronz.
ronz. Încă se mai caută camere secrete în misteriosul
monumente…
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şi întări legitimitatea într
într-o lume masculină, s-a
Bahari. Pentru a-şi
autointitulat Maatkare, “adevărul din sufletul zeului soarelui”,
ceea ce îi accentua sacralitatea.

Ahmose I (1539-14
14 a.Hr.). Este cel care a reunificat Egiptul.
Când avea numai 10 ani, tatăl său a murit în confruntarea cu
hiksoşii, iar regatul era în prag de colaps. Tânărul fa
faraon a
reuşit să modernizeze armata şi să întoarcă soarta războiului: ii-a
învins nu numai pe hiksoşi, ci şi pe nubieni, reunificând astfel
regatul.

Djeser (secolul al XVII-lea a.Hr.). L-am
am putea numi
“inventatorul” piramidelor. Piramida sa în trepte, îna
înaltă de 62 de
metri, a fost deschizătoare de drumuri pentru un nou stil
arhitectural, care în plus nu se mai folosea de cărămidă ci de
piatră. Un papirus menţionează chiar că faraonul Keops a
poruncit populaţiei să aducă ofrande lui Djoser, în momentul în
care a început construcţia propriului monument.

1425). După ce mama vitregă a
Tutmosis al III-lea (1479-1425).
domnit în locul lui preţ de 13 ani, faraonul i-a
i distrus toate
portretele şi şi-aa început cariera impresionantă de comandant
militar. A fost un soi de Napoleon al Nilului, co
conducându-şi
trupele în ţinuturile Nubiei şi Siriei şi contribuind la o extindere
considerabilă regatului egiptean.

Senusret I ( 1971-1926
1926 a.Hr.). Brutalul faraon a făcut ravagii
printre populaţiile care migrau din zona Asiei. A cucerit
totodată teritorii întinse din Palestina, Nubia şi Libia, mutând
grainiţele regatului. Dincolo de capacităţile sale militare, era
pasionat şi de anumite ritualuri: scria numele inamicilor asiatici
pe vase de ceramică pe care le spărgea apoi, simbol al intenţiilor
de a-şi nimici duşmanul.

Povestea celui mai vechi document scris
din Europa Papirusul de la Mangalia
Hatshepsut (1479-1458
1458 a.Hr.). Mama vitregă a lui Tutmosis al
III-lea s-aa impus în jocul pentru putere în rolul de locţiitoare a
fiului vitreg prea mic pentru a guverna, luând exemplu de la
Merneith, care a făcut
ăcut acelaşi lucru cu fiul său Den încă din
secolul al 30-lea
lea a.Hr. În curând însă a fost acceptată drept lider
autocrat şi a condus mai multe campanii încununate cu succes,
cea mai controversată desfăşurându-se
se în misterioasa “ţară de
aur”, Punt, de unde a adus fildeş şi ierburi aromatice, un fel de
expediţie botanică ilustrată pe reliefurile mortuare de la Deir el
el-
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Conf. univ. dr. George V. GRIGORE
Pentru cei care vizitează litoralul românesc, trebuie să
le spunem că pot să petreacă în mod plăcut timpul liber și
prin vizitarea Muzeului de Istorie „Callatis” din Mangalia,
pee malul lacului Mangalia, la vest de satul 2 Mai. Aici, în
interiorul muzeului, pot să vadă un complex arheologic
antic deosebit, mai puţin cunoscut, respectiv „„Mormântul cu
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papirus”, cel care avea să ne dezvăluie taina sa: cel mai
vechi papirus din Europa.
e fapt, acest muzeu a fost construit peste structura
antică existentă, cuprinzând-o și protejând-o. Cum s-a
ajuns la această modalitate mai puțin întâlnită de creare
a spațiului muzeal? În anul 1959, când au început lucrările de
sistematizare a oraşului Mangalia, au fost efectuate noi cercetări
arheologice de salvare, astfel fiind descoperite noi complexe în
necropola elenistică, dar şi în afara vechii cetăţi greceşti
Callatis, într-o zonă numărând câteva zeci de morminte. Printre
acestea se afla şi renumitul „Mormânt cu papirus”. Încercarea
de nivelare a terenului din zona stadionului şi a teatrului de vară
a dus, iniţial, la descoperirea unui cerc din blocuri de piatră cu
diametrul de aproximativ 14 metri (inel, ca zonă de demarcaţie
sacră; cerc întâlnit și în cazul unui mormânt tumular de 5000 de
ani descoperit de curând în jud. Prahova - „Mormântul cu
pandantiv tip ochelar”; semn al rotondelor altare și biserici
getice-trace (Rotonda lui Galeriu, Biserica Omului de la AdamClisi, Sanctuarul Marilor Zei din insula Samothraki – Rotonda
din Arsinoe); semn al Morii Cerești, a turlelor bisericești). În
central cercului de piatră se afla o groapă rectangulară, cu
dimensiunile de 3,90x2,25 m. Aici au fost descoperite patru
vase greceşti: un kantharos, două farfurioare mici şi o pateră
(vas folosit pentru libaţii ritualice). La adâncimea de un metru şi
jumătate de la nivelul ringului de piatră, a apărut un mormânt
construit din blocuri mari de calcar, lucrate doar pe laturile
interioare. Dimensiunile mormântului erau de 2,05x0,85x0,72
m., cu orientarea est-vest, la fel ca toate mormintele de
înhumaţie din necropola elenistică. Pe capacul mormântului,
format din trei dale de calcar, au fost găsite resturi de coji de
ouă şi o coroniţă fragmentară din frunze de bronz, dar şi bobiţe
de ceramice, prinse pe un cadru de os, toate aurite (pe modelele
diademelor şi coroanelor din frunze metalice descoperite în
mormintele geţilor nord şi sud dunăreni). În interiorul
mormântului se afla un schelet bărbătesc, într-o stare precară de
conservare. Pe craniul decedatului a fost găsită o altă coroniţă
asemănătoare cu cea de pe capac, dar şi numeroase boabe de
grâu. În mormânt au mai apărut urme de ţesături de la
îmbrăcămintea defunctului şi fragmente de încălţăminte. Între
oasele mâinii drepte şi peste oasele bazinului au fost
descoperite, într-o stare avansată de degradare, fragmentele unui
papirus scris probabil în limba greacă veche. Pe baza
materialelor arheologice descoperite, a vaselor ceramice şi a
monedelor emise în timpul împăraţilor macedoneni Filip al IIlea şi Alexandru cel Mare, mormântul a fost datat în a doua
jumătate a secolului al IV-lea î.Hr. Faptul că este datat în acest
secol din perioada Latene, face ca papirusul din Mangalia să fie
extrem de valoros şi pentru că este una dintre dovezile scrise
care vorbeşte despre apariţia civilizaţiei pe aceste meleaguri.
Directorul muzeului spune că toate documentele istorice scrise,
adică lucrările unor istorici antici ca Ptolemeu, Strabon, Ovidiu,
Pliniu cel Bătrân, Demetrios din Callatis, menţionează
întemeierea cetăţii Callatis la sfârşitul secolului VI î.Hr. Toate
descoperirile din Mangalia nu datează însă decât din secolul IV
î.Hr., ceea ce pentru istorici este o dovadă că cetatea a început
să funcţioneze la acea dată. „Atunci s-a ridicat zidul de apărare
al cetăţii, atunci s-au construit ateliere meşteşugăreşti, atunci
Callatisul începe să bată monedă, deci viaţa în Callatis începe
în secolul IV”, a declarat Sorin Colesniuc. După coroniţele
descoperite pe capacul mormântului şi pe craniul celui decedat,

D
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se poate presupune că persoana înmormântată a avut un rol
important în cetatea Callatis (artist, legiuitor, preot sau nobil),
întrucât aceste distincţii le primeau doar acele persoane care se
remarcau prin fapte deosebite în activitatea obştească sau în cea
cultural – artistică. Aceste presupuneri sunt întărite, bineînţeles,
şi de papirusul descoperit în mormânt. Papirusul – posibil lung
de 30 cm. şi lat de 5 cm. -, în momentul descoperirii sale, în
contact cu aerul şi lumina a început să se deterioreze rapid, iar
arheologii au fost nevoiţi să astupe mormântul din nou, pentru
păstrarea condițiilor inițiale. Descoperirea a avut loc în ziua de
18 mai, iar papirusul a fost ţinut astfel acoperit în mormânt,
până în ziua de 30 mai, când a sosit de la Moscova şeful de
departament din cadrul Institutului de Arheologie al Academiei
de Ştiinţe din Moscova. Papirusul, după ce a fost extras din situl
arheologic, a fost dus inițial la Institutul de Arheologie din
Bucureşti, dar pentru că s-a considerat că aici nu sunt întrunite
condiţiile necesare pentru restaurarea şi conservarea acestuia,
Prezidiul Academiei Republicii Populare Române a decis ca
acesta să fie trimis la Moscova. În ziua de 5 iunie 1959, prof.
Radu Vulpe, reprezentant al părţii române, a predat papirusul
părţii sovietice, reprezentate de Mihail A. Alexandrovski. Timp
de jumătate de secol, în România, nu s-a mai ştiut nimic despre
acest papirus. În România, în revistele de specialitate, dar şi în
diverse alte reviste şi ziare, au apărut informaţii cum că acest
papirus nu a rezistat procesului de conservare și s-a distrus,
fiind astfel pierdut definitiv. În schimb, în Rusia a apărut
publicat în anul 1973 într-o revistă ştiinţifică din Moscova un
articol în care se menționa că papirusul este în bună stare de
conservare, dar nu se preciza şi unde se află acest papirus. De
atunci s-a tot încercat să se sensibilizeze foştii directori ai
muzeului, autorităţile locale şi autorităţile centrale, pentru a
readuce papirusul în ţară, dar fără nici un rezultat. În anul 2009,
când se împlinea jumătate de secol de la descoperirea
papirusului, s-a început o adevărată campanie de a regăsi şi
aduce în ţară acest deosebit de important artifact pentru istoria
Dobrogei şi a României. Dr. Sorin Marcel Colesnic – director al
Muzeului de Arheologie „Callatis” din Mangalia și dr. Ion
Pâslaru, specialist în cadrul muzeului, au fost cei care s-au
implicat în acest proiect de suflet. După doi ani de investigaţii
(sute de scrisori şi adrese către diferite instituţii din Federaţia
Rusă şi din România, sute de e-mailuri şi sute de telefoane),
precum şi trei deplasări la Moscova, a fost regăsit şi s-a reuşit
readucerea în ţară a singurului papirus descoperit în România.
Papirusul a fost găsit la Centrul de conservare „I.E.Grabar” din
Moscova şi, la solicitările de restituire, dr. Alexander Lesovoy,
directorul Centrului de conservare, a cerut aprobarea
Ministerului Culturii din Federaţia Rusă, pe care a primit-o în
iunie 2011. Mai mult, directorul Centrului de conservare a
convocat şi un consiliu ştiinţific, cu specialişti şi experţi din
Federaţia Rusă, pentru a analiza starea în care se afla papirusul.
Rezultatul a fost acela că se află într-o perfectă stare de
conservare, la fel ca în anul 1961, atunci când Mihail A.
Alexandrovski a finalizat conservarea sa. Ca urmare, în ziua de
22 august 2011, Muzeul de Arheologie „Callatis” din Mangalia
şi Primăria Municipiului Mangalia, au organizat la sediul
muzeului callatian un eveniment de importanţă naţională:
ceremonia oficială de predare – primire a papirusului antic aflat
adăpostit în trei cutii de mici dimensiuni. Acest deosebit de
important artifact a fost predat de către dr. Alexander Lesovoy –
directorul Centrului de restaurare „I.E.Grabar” din Moscova şi a

Lohanul nr. 40, decembrie 2016

istorie
fost primit de dr. Sorin Marcel Colesnic – director al Muzeului
de Arheologie „Callatis” din Mangalia.
alia. La ceremonie a fost
prezentă o mulţime de oficialităţi. Fragmentele de papirus au
fost doar conservate şi nu restaurate, motiv pentru care scrierea
aflată pe el se descifrează foarte greu, la nivel de semne.
„Papirusul a ajuns într-o condiţie foarte proastă după ce a fost
scos din mormânt, textul devenise indescifrabil, dar a fost
salvat de munca complicată şi minuţioasă de conservare făcută
de cercetătorii ruşi”, spune muzeologul Ion Pâslaru. În prezent,
colectivul de specialişti ai muzeului, împreunăă cu prof. univ. dr.
Alexandru Avram, de la Universitatea Le Mans din Franţa și un
specialist din Ucraina, încearcă să descifreze textul scris pe
acest papirus. Literele sunt scrise cu cerneală de culoare
maroniu-închis şi au dimensiunile de 2-33 mm. Pentru reuşita
descifrării, au fost făcute fotografii ale fragmentelor din care
este compus papirusul cu raze ultraviolet şi infraroşii. „Este
posibil ca acest papirus să conțină
țină informații de natură
religioasă, așa
șa numitele sfaturi date defunctului pentru modul
în care se va purta în lumea de dincolo”, ne spune Laurențiu
Radu, arheolog. Munca este însă destul de dificilă datorită
faptului că sunt multe fragmente din acest papirus, unele de
dimensiuni foarte mici. Au fost identificate câteva caractere în
greaca veche,
eche, iar restul semnelor sunt încă necunoscute. Sorin
Colesniuc spune că în întreaga Europă mai există un singur
papirus asemănător, descoperit în 1962 la Derveni (Macedonia),
care datează tot din secolul al IV-lea î.Hr.și
și se află într
într-un
muzeu din Salonicc (Săruna getică), din Grecia. Cel din România
constă din 154 de bucăţi, ale căror dimensiuni variază între
câţiva milimetri şi bucăţi de 3-44 centimetri. Primăria Mangaliei,
dar şi directorul muzeului, Sorin Colesniuc şi dr. Ion Pâslaru
(muzeolog), speră caa acest papirus să devină un adevărat brand
al Mangaliei şi să atragă un număr cât mai mare de turişti.
Deococamdată, el nu va putea fi admirat expus, pentru că
specialiştii nu pot risca o deteriorare a acestuia. Cu ajutorul
primăriei însă, se va achiziţiona
na o vitrină specială, din Rusia,
unde papirusul va putea sta în siguranţă. În viitor, specialiştii
speră că noile tehnologii le vor oferi posibilitatea să descifreze
anumite informații
ții pe care acest papirus le conține. Acest
document a devenit un punct dee atracţie pentru toţi vizitatorii.
Muzeul de Arheologie „Calattis” mai adăposte
adăpostește arhitrave
decorate cu simbolul repetitive al capului de bour (Bucranii;
Apis) legat prin motive florale, frize identice și cu cele
descoperite în necropola de laa Sveştari (Bulgaria), la intrarea în
marele mormânt al unui nobil get (Domihete), sau cu cele de la
Altarul Marilor Zei din Arsinoe – insula Samotrake. Muzeul
mai are în vitrinele sale altare votive ale Cavalerului Trac
(Danubian, Zamolxian), ordin cavaleresc
resc important al ge
geților.
Astfel, este posibil ca stăpânul cetăţii Callatis, la începuturile
sale, să fi fost un nobil get, stăpân al pământului de pe malul
Mării Negre, teritoriu denumit pe atunci Cerbatis (sau
Acervatis). Zona a fost locuită încă din preistorie,
eistorie, dovada
constituind-oo vestigiile culturii materiale neolitice de la
Gumelnița. Cea mai veche așezare
șezare cunoscută din țara noastră,
de peste 2.500 de ani, a fost ridicată aici de către ge
geți, urmând
apoi elenii dorieni. Callatis (cred că vine de la „calathos”,
calathos”, co
coș al
belșugului,
șugului, al bogăției) a încheiat un tratat de pace cu Roma,
considerat în prezent cel mai vechi document în limba latină
cunoscut în estul Europei. În secolul I e.n., cetatea Callatis a
ajutat cu bani Roma. Unii cetățeni
țeni ai Callatisulu
Callatisului au fost
mercenari regali în Egipt. Din Callatis sunt originari vesti
vestiții
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țați care au trăit în Egiptul elenistic: Demetrios,
învățați
Heracleides, Satyros, Istros, Thales. Legătura acesta Geția
Ge
–
Egipt, devine astfel posibilă, precum și Vechea Religie ValahoValaho
Egipteană. Devine posibilă astfel și ipoteză că mormântul
aparține
ține unui nobil get, din vechea populație locală, mai ales că
cele câteva caractere considerate ca necunoscute şi care se
amestecă cu litere din greaca veche din scrierea de pe cel mai
vechi papirus
rus din Europa, cel de la Callatis, seamănă cu scrierea
de pe Inelul de la Ezerovo (Bulgaria), ambele artefacte
aparţinând secolului al IV-lea
lea î.Hr. şi aflate pe acela
același teritoriu
geto-dac
dac ce se va consolida trei secole mai târziu în regatul
marelui rege Burebista.
urebista. Să fie oare aceasta scrierea pierdută a
geţilor? Să fie oare aceeași
și scriere cu cea aflată pe Tăbliţele de
la Sinaia?

Mormântul cu papirus din Mangalia (2.400 de ani)

DACIA exista pe hărţile vechi din
antichitate până în secolul al XIX-lea
Pe hărţile timpului mulţi ani în continuare se desena
DACIA. Pe hărțile
țile timpului DACIA ca stat apare din
antichitate pînă în secolul al XIX-lea
lea.
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Mormântull princiar dacic de la Cugir –
unic în arheologia transilvană
Conf. univ. dr. George V. GRIGORE
Artefactele dacice vechi de peste două milenii
descoperite în Mormântul princiar de la Cugir
Cugir, unic în
arheologia dacică din zona transilvană prin bogă
bogăția
inventarului funerar, au fost expuse la Muzeul Național
Na
al
Unirii (MNU) din Alba Iulia, în cadrul unei miniexpozi
miniexpoziții
vernisate în luna iunie 2016.

P

rin această expoziție s-aa acordat importan
importanța necesară
unei astfel de descoperiri și s-a asigurat și punerea sa în
valoare. Expoziția s-a constituit și într-un
un preambul al
Festivalului Cetăților Dacice de anul acesta, care a avut loc la
Cugir. Orașul Cugir este un oraș din județul
țul Alba (Transilvania)
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ce are pe „Dealul Cetății” - un promontoriu strategic -, urmele
unei fortificații
ții dacice, ce nu a fost cercetată încă prin săpături
sistematice în totalitatea sa. Mormântul princiar dacic a fost
descoperit prin săpături arheologice sistematice, putând fi astfel
reconstituit întregul ritual funerar practicat cu ocazia
înmormântării. Săpăturile
ăpăturile au fost efectuate în Cetatea dacică de
la Cugir de către reprezentanţii arheologi Ioan Horaţiu Crişan
de la Institutul de Istorie al Academiei Române din Cluj-Napoca
şi Florin Medeleţ de la Muzeul Banatului din Timişoara. Locul
ritualului funerar s-aa aflat pe o pantă abruptă, undeva la vest de
fortificație.
ție. Mormântul tumular face parte dintr-o
dintr
mică
necropolă (au fost dezvelite patru morminte) și aparține, foarte
probabil, familiei care a condus destinele celor din Cetatea de
la Cugir, în perioada Regatului dac (sec.I î.Hr.) El a fost
considerat ca fiind „princiar” datorită inventarului funerar bogat
descoperit în interiorul său. Defunctul, fiind un personaj
important al comunității
ții dacice de la Cugir, a fost așezat pe un
rug funerar, într-un
un car ceremonial, împreună cu întreaga sa
panoplie de arme: o sabie lungă, o lance, un pumnal curb (sica)
și un scut. El mai era echipat și cu o cămașă de zale, iar pe cap
purta un coif de fier. De asemenea, pe rug au mai fost puși
pu trei
cai, din care doi de tracțiune
țiune și unul de călărie, împreună cu
harnașamentele
șamentele lor. Unul dintre cai, cel de călărie, purta pe
frunte o aplică de aur modelată în forma unui animal stilizat
(draconul dacic?), fapt care demonstrează, încă o dată,
importanța acordată de aristocrația
ția dacică calului și rolului său
în viața
ța de zi cu zi. După arderea defunctului, depus pe o blană
de urs în carul ceremonial, și a întregului inventar, resturile
rămase au fost strânse în centrul platformei săpate în panta
dealului pe care s-a desfășurat
șurat incinerarea. Lângă resturile
incinerate au mai fost depuse un vas de gătit dacic, o fructieră
dacică de mari dimensiuni folosită pentru mâncat la banchetul
funerar desfășurat
șurat cu ocazia înmormântării și un vas de bronz
pentru consumul de vin, produs într-un
un atelier roman din Italia.
Peste toate acestea, s-aa ridicat apoi un tumul din piatră și
pământ. La ridicarea movilei funerare, având o înăl
înălțime de
câțiva
țiva metri, a participat probabil întreaga comunitate a dacilor
din cetatea de la Cugir, fiind
iind necesar un mare volum de muncă.
Acest fapt demonstrează încă o dată importanța
importan socială pe care
o aveau defunctul și familia sa în cadrul comunității, dar și de
rolul ritualului funerar. Săpăturile arheologice ce au fost
efectuate între anii 1977-1991 la Cugir au dus la dezvelirea unei
cetăți
ți dacice fortificate cu valuri de pământ și palisade, având în
interiorul incintei o serie de complexe de locuire — locuințe,
gropi de provizii, etc. Cetatea din Cugir și-a început existența în
a doua jumătate a secolului al I-lea
lea înainte de Hristos și a fost
distrusă definitiv în timpul războaielor daco — romane, de la
începutlu secolului al II-lea
lea după Hristos.
Directorul general adjunct al MNU (Muzeul Na
Național al Unirii),
Constantin Inel, a precizat că piesele găsite
găs
în mormântul
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princiar dacic nu se află în întregime în patrimoniul muzeului
din Alba Iulia, artefactele fiind redistribuite încă din momentul
descoperirii lor la mai multe instituții,
ții, inclusiv la Clubul
Copiilor din Cugir. Aurel Rustoiu, cercetător pri
principal în cadrul
Institutului de Arheologie și Istorie a Artei din Cluj-Napoca
Cluj
,a
menționat
ționat că artefactele expuse reprezintă doar „o selecție de
piese, dar reprezentative pentru întreg ansamblul”, datat între
anii 125 și 50 î.Hr. Specialistul a mai precizatt faptul că ceea ce
face ca mormântul princiar dacic descoperit în 1979, în Cetatea
de la Cugir, să fie unic este carul ceremonial, din care au fost
recuperate părțile
țile metalice, suficient de numeroase pentru a
putea reconstitui atelajul în ansamblul său. Astfel,
stfel, au fost găsite
bucșe
șe și manșoane din fier și din bronz, cuie de ax fixate la
capătul osiei, dar și inele de jug, din bronz.

Așteptăm
șteptăm o reluare a cercetărilor arheologice din zonă, dar și o
restaurare a anticei Cetăți
ți dacice de la Cugir, ce poate primi în
cadrul
drul muzeului ce se va construi aici și artefactele dacice vechi
de peste două milenii descoperite în Mormântul princiar dacic
de la Cugir, unic în arheologia dacică din zona transilvană prin
bogăția inventarului său funerar.

Bogdan Vodă „cel Orb și Grozav”,
vrednicul fiu al lui Ștefan cel Mare. Un
voievod viteaz, devotat patriei sale!
Toni TOHANEANU
Ștefan cel Mare a avut un fiu pe care încă din timpul
vieții sale îl făcuse părtaș la domnie.

E

ste vorba despre vrednicul și viteazul voievod Bogdan la
III-lea,
lea, despre care astăzi se vorbe
vorbește, din păcate, mai rar
decât s-ar cuveni.

Car de paradă (reconstruire) din mormântul "princiar" dacic de la Cugir
CugirDealul Cetății

„În acea perioadă, caii nu erau înhămați
ți la căruță la fel ca
acum. Sistemul de astăzi este inventat pe la începutul evului
mediu. În antichitate, caii erau înhămați
ți cu juguri, la fel ca și
boii. Pe juguri erau niște
ște inele care serveau la direcționarea
hamului către vizitiu”, a maii explicat Aurel Rustoiu. El a
adăugat că inelele de jug și cuiele de ax, expuse și ele în această
expoziție,
ție, sunt importante pentru a putea reconstitui tipul de
car, piese ca cele de la Cugir fiind documentate în mare parte
din vestul și centrul Europei. Așezarea
șezarea dacică de la Cugir
(probabil antica Singidava, menționată
ționată în geografia lui
Ptolemeu) a fost descoperită în anul 1868, cercetată și în 1955,
atunci când au fost descoperite și cele două tezaure monetare
(200 monede dacice de argint – 1868), respectiv
iv 2000 de piese
din aur (în 1955, topite de localnici), din care au mai rămas 14
monede. În 1977 grupul de arheologi conduși
și de Ioan Horațiu
Crișan
șan de la Cluj au început cercetări sistematice în așezarea
dacică de la Cugir, amplasată într-oo excelentă pozi
poziție strategică
ce valorifică avantajele terenului (cu pante abrupte, greu de
urcat). Demararea săpăturilor sistematice s-a
s
datorat și
descoperirii întâmplătoare a unui tezaur din bare de aur (în anul
1973). Cetatea dacică de la Cugir își
și are începuturile îîn sec. III
– II î.Hr., iar sfârșitul
șitul său este legat de încheierea celui de
de-al
doilea război daco-roman din 105 – 106 d.Hr.
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Bogdan al III-lea
lea a dus mai departe moștenirea
mo
lăsată de ilustrul
său părinte, chiar dacă domnia sa a fost una zbuciumată și nu
foarte lungă. Când Ștefan Vodă a trecut
trecu la cele veșnice, Bogdan
avea 25 de ani. Cronicarul Grigore Ureche l-a
l numit pe Bogdan
al III-lea „cel orb și grozav”,, bazându
bazându-se pe anumite scrieri ale
cronicarilor poloni.
Supranumele de „cel orb” i s-aa tras, zic unii, de la pierderea
unui ochi într-o crâncenă
râncenă confruntare, desfă
desfășurată în Codrii
Cosminului la 1497, când armata lui Ștefan cel Mare a obținut o
strălucită victorie contra „Federației
ției celor două Națiuni”, mai
exact contra uniunii realizată de către regatul polonez și ducatul
lituanian.
De fapt, supranumele de „cel Orb și Grozav” i se trage de la
Grigore Ureche, cronicar care nu i-aa fost contemporan. Istoricii
ne spun că nimeni nu putea fi ales domnitor al Moldovei sau
Munteniei dacă ar fi avut vreo infirmitate oarecare.
Doctorul venețian care îngrijea
ngrijea de sănătatea lui Ștefan cel Mare
a conturat, într-o epistolă de-aa sa din 1502, o succintă descriere
a viitorului domn al Moldovei. Acel medic reprezintă o sursă de
încredere și este o persoană care l-aa cunoscut în mod direct pe
fiul marelui Ștefan.
Lipsa unui ochi la un vlăstar domnesc nu este un aspect pe care
un medic să nu îl remarce și să nu-ll noteze. Mai mult, chipul lui
Bogdan este reprezentat pe zidurile a două vechi biserici ale
Moldovei. În niciuna dintre reprezentări nu apare ca având vreo
vătămare a unui organ al văzului. După toate probabilită
probabilitățile,
vrednicul voievod s-aa bucurat, cel pu
puțin la momentul
înscăunării, de lumina ambilor ochi. În epistola sa, medicul
venețian
țian stabilit la curtea Moldovei îl descrie pe viitorul domn
drept un „viteaz” și un „prieten al virtuților”.
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temuților
ților războinici asiatici, veniți asupra Europei ca o cumplită
năpastă.
În 1511
511 tătarii aproape că au pus stăpânire pe Moldova. Fiindcă
îi păștea aceeași soartă, polonezii i-au
au trimis ceva trupe în ajutor
lui Bogdan și, în primăvara următorului an, acesta reușește să-i
să
arunce afară din țară pe crâncenii năvălitori.

Chiar dacă, atunci când a devenit voievod, a trebuit să plătească
un tribut de două ori mai mare către Imperiul Otoman –
comparativ cu suma pe care o plătea Ștefan, tatăl său, important
este că Bogdan al III-lea a reușit
șit să păstreze neatârnarea Țării
Moldovei.
Ca o dovadă a independenței
ței sale față de turci, acelora nu le era
îngăduit să pătrundă cu oștiri
știri pe pământurile Moldovei. Nici
gând să poată construi moschei sau să poată cumpăra pământuri
în Moldova. Chiar dacă dispunea de oșteni
șteni numeroși, deprinși
cu războiul și era o țară bogată, Moldova din vremea lui Bogdan
III nu își
și putea permite să lupte simultan cu tătarii, turcii și
polonii. Avea nevoie de aliați.
ți. Cei mai potriviți ar fi fost
polonezii. Însă și aceia aveau interesele lor (mai ales
promovarea catolicismului) și nu interveneau în luptele cu turcii
și tătarii decât atunci când pericolele sau potențialele pagube îi
vizau direct.

La un moment dat, Bogdan al III-lea
lea era cât pe ce să înceapă un
război și cu voievodul muntean, Radu cel Mare. Din fericire,
intervenția
ția înțeleaptă și împăciuitoare a mitropolitului
Munteniei a preîntâmpinat o astfel de evoluție
evolu
nefericită a
evenimentelor.
Grigore Ureche îl descrie pe Bogdan al III-lea
III
drept un individ
auster și cumpătat,
mpătat, un domnitor neînfricat și un veghetor fără
odihnă întru apărarea independenței
ței patriei sale. Dar Moldova
nu s-aa bucurat prea multă vreme de domnia lui Bogdan.
Viața acestui voievod pe nedrept
drept uitat s-a
s stins pe neașteptate,
într-un
un miez de noapte din primăvara lui 1517 la Husi. El își
î
doarme somnul de veci la mânăstirea Putna. Este unul dintre
voievozii de seamă ai Moldovei și un brav continuator al
politicii lui Ștefan cel Mare. Chiar dacă
da nu are nici pe departe
notorietatea părintelui său, este un personaj interesant al istoriei
românilor!

Cele dintâi conflicte le-aa avut Bogdan cu polonezii. Intențiile
Inten
sale, pentru consolidarea puterii, au fost de-aa se căsători cu o
prințesă
țesă de rang înalt, soră a monarhului polon. Întâi a fost
refuzat, apoi leșii i-au
au făgăduit că se va realiza cununia, dar cu
anumite condiții
ții (vizând expansiunea religiei catolice în
Moldova).. În momentul în care a venit pe tronul Poloniei un alt
rege, înțelegerea a căzut cu totul.
Văzându-se refuzat, Bogdan și-aa strâns oastea și a intrat ca o
vijelie în țara leșilor, conducând o incursiune de distrugere. Mai
târziu, după retragere, polonii au procedat la fel, pătrunzând cu
oștirile
știrile lor în Moldova. Ne putem închipui ușor faptele pe care
le comiteau oștenii acelor vremuri într-un
un teritoriu inamic. Au
urmat o serie de asemenea incursiuni, când din partea
moldovenilor, când din partea leșilor. Mai inspirat ar fi fost ca
ei să fi cooperat, deoarece pe ambii îi pândea un ppericol: tătarii,
cărora prea puțini le stăteau în cale, pe atunci.

Surse informații:
ții: www.istoria.md, wikipedia.org, www.moldovenii.md

Ultimul soldat care a murit în Primul
Război Mondial. Bilanțul
țul conflictului

După ce Bogdan III a fost înfrânt de armata leșească
șească în toamna
lui 1509, la începutul următorului an cele două păr
părți au ajuns la
o înțelegere
țelegere pentru stoparea ostilităților. Abia se isprăvise
conflictul cu polonezii, că dinspre răsărit au năvălit tătarii, câtă
frunză și iarbă.

Primul Război Mondial, declanșat
declan
la 28 iulie 1914,
urma să se încheie la 11 noiembrie
embrie 1918, după aproape 53
de luni de lupte tragice. Era ultimul dintre cele patr
patru
armistiții încheiate în acelașii an: la Salonic – cu Bulgaria la
29 septembrie, la Mudros – cu Turcia la 30 septembrie, și la
Padova – cu Austria la 3 noiembrie.

Nemiloșii năvălitori n-au putut fi stăviliți.
ți. Au prădat țara în lung
și-n lat, au distrus cât au putut și, la retragere, au luat cu ei zeci
de mii de robi, dintre țăranii moldoveni. În același an (1510),
viteazul voievod reușește
șește să oprească o altă incursiune de jaf a

D
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in punct de vedere strategic, conflictul a pus capăt si
absolutismului monarhic si a doborât patru mari im
perii: german, austro-ungar,
ungar, otoman si rus.
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Denumit si “matricea otrăvitoare a secolului al XX-lea”,
sechelele primului război mondial sale au subzistat mult timp.
În ziua de 11 noiembrie 1918, la ora 11.00 – a unsprezecea oră
din a unsprezecea zi a celei de-a unsprezecea luni – intră în
vigoare armistițiul încheiat între Germania si Antantă cu câteva
ore mai devreme în aceeasi zi.

Documentul fusese semnat la ora 05.00, într-un vagon de tren
oprit în pădurea Compiegne din Franța, în urma unei întâlniri
dintre delegația Aliaților, condusă de maresalul Ferdinand Foch,
și cea a Germaniei, care îl avea în frunte pe politicianul
Matthias Erzberger. Cele șase ore care au trecut până a fost pus
în aplicare au fost marcate de confuzie, lupte intense si de
avântul sadic al ofițerilor care au încercat să se afirme până în
ultimul moment al luptei. Departe de a fi o luptă nobilă, cele
șase ore au rămas în istorie ca cele în care artileriștii au
continuat să tragă obuz după obuz spre țintele germane pur si
simplu pentru că nu au vrut să care înapoi muniția. În ultimele
ore ale războiului, după ce fusese încheiată pacea, au murit
inutil aproape 3.000 de soldați și au fost răniți peste 6.000.

Britanicii au înregistrat ultima pierdere, soldatul George Edwin
Ellison, în jurul orei 9.30, în acea dimineață. Augustin
Trebuchon, a fost ultimul francez care a murit, la ora 10.45,
când se ducea să le spună celorlalți soldați că după ora 11.00
urma să se servească supa caldă. Ultimul canadian, George
Lawrence Price, a fost împușcat în cap cu două minute înainte
de intrarea în vigoare a armistițiului, iar Statele Unite au pierdut
ultimul om, Henry Gunther, cu 60 de secunde înainte de
încheierea războiului, în timp ce îi ataca, de unul singur pe
germanii uimiți de gestul lui. Francezii au fost rușinați de faptul
că au trimis trupe în luptă în acea dimineață și au înregistrat
decesul lui Augustin Trebuchon cu o zi înainte. De partea
germană, s-a murit și după ora 11.00. Un locotenent german s-a
apropiat de soldații americani să îi anunțe că unitatea condusă
de el va elibera casele pe care le foloseau. El a fost împușcat
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deoarece soldații americani nu aflaseră de pacea încheiată în
acea dimineață. Starea de război dintre cele două tabere a
persistat încă șapte luni până la încetarea totală a războiului,
consacrată prin semnarea Tratatului de la Versailles, în 28 iunie
1919, si a următoarelor tratate cu Austria, Ungaria, Bulgaria si
Imperiul Otoman. Astfel, încheierea Primului Război Mondial a
avut loc în anul 1919, chiar dacă cele mai multe comemorări se
concentrează asupra armistițiului din noiembrie 1918.

Între 28 iulie 1914 și 11 noiembrie 1918, mai mult de 70 de
milioane de militari au fost mobilizați, iar 15 milioane de
oameni au fost uciși. Mulți si-au pierdut viața în spatele liniilor
frontului, datorită lipsei resurselor de bază – mâncare, căldură,
combustibil și medicamnte, mobilizate cu prioritate pentru
armate. Și genocidul comis sub acoperirea războaielor civile a
îngroșat numărul victimelor. În cei peste patru ani de război,
Germania a pierdut 15,1% din populația masculină activă,
Austria si Ungaria au pierdut 17,1%, iar Franța, 10,5%. 750.000
de civili au murit de foame în Germania din cauza blocadei
impuse de britanici. Niciun conflict nu implicase un număr atât
de mare de militari. În Primul Război Mondial au avut loc și
primele bombardamente aeriene din istorie.

Niciun alt conflict nu a avut un impact atât de dramatic asupra
înfățisării Europei. Harta continentului a suferit schimbări
profunde după ce absolutismul monarhic a încetat să mai existe.
Patru imperii s-au prăbușit: cel German, Austro-Ungar, Otoman
și Rus – iar dinastiile care le-au condus, Hohenzollern,
Habsburg, Osman și Romanov, au dispărut și ele. Căderea
Imperiului Otoman a pavat calea spre democrația modernă și
laicizarea statului succesor, Turcia. De asemenea, în Europa
Centrală au fost înființate state noi: Cehoslovacia, Iugoslavia,
Ungaria si Austria, iar Polonia a devenit din nou independentă
după mai mult de 100 de ani. Rusia a devenit Uniunea Sovietică
și a pierdut Finlanda, Letonia, Lituania si Estonia, care au
devenit state independente. Ideea autodeterminării care circula
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prin Europa si destrămarea Imperiului Rus făcuse deja posibilă
unirea României cu Basarabia, iar după încheierea
eierea Primului
Război Mondial șii destrămarea imperiului Austro-Ungar,
Austro
Regatul României a recuperat si Transilvania (după ce se unise
cu Bucovina), ceea ce a dus la Marea Unire.

lungul veacurilor ființa
ța neamului lor împotriva tuturor
încălcătorilor din afară și a cotropirii
irii păgâne;
considerând că în 1774, prin vicleșug,
șug, Bucovina a fost smulsă
din trupul Moldovei și cu de-aa sila alipită coroanei
Habsburgilor;
considerând că 144 de ani poporul bucovinean a îndurat
suferințele
țele unei ocârmuiri străine, care îi nesocotea drepturile
dre
naționale
ționale și care prin strâmbătăți și persecuții căuta să-i
să
înstrăineze firea și să învrăjbească celelalte neamuri cu care el
voiește să trăiască ca frate;

În 1919 Puterile Aliate au stabilit frontierele
rontierele României cu
Ungaria și Regatul Sârbo-Croato-Sloven,
Sloven, iar în 1920, prin
tratatul de pace de la Trianon,
rianon, Ungaria recunoa
recunoaște frontierele
sale cu românii. Suprafața și populația
ția noastră se dubla astfel,
România Mare ajungând atunci a șasea țară de pe continent șși a
două din Europa Centrală. Dacă țările mici ieșeau
ieș
de sub
subjugarea imperiilor și își vedeau
eau visul cu ochii, nu acela
același
lucru s-a întâmplat și cu învinșii. Condițiile
țiile păcii impuse de
Aliați șii esecul de a rezolva crizele postbelice au contribu
contribuit la
ascensiunea a nazismului șii la izbucnirea celui de
de-al Doilea
Război Mondial, care nu a fost decâtt o răzbunare provocată de
nemulțumirile
țumirile lasate de Marile Puteri în Germania. Terminarea
războiului si prăbușirea
irea dinastiei Romanovilor în Rusia a marca
marcat
Revoluția
ția Bolsevică, care avea să inspire revoluții comuniste în
diferite țări, precum China sau Cuba. Rezultatul a constat în 70
de ani de comunism în Europa de Est și împărțirea
țirea continentului
timp de aproape o jumătate de secol în sfere de influen
influență.

Cum s-aa făcut România Mare în 1918:
Documentele Marii Uniri
Moțiunea
țiunea de unire a Bucovinei cu România (15/28
noiembrie 1918)

C

ongresul general al Bucovinei, întrunit azi, joi în 15/28
noiembrie 1918 în Sala Sinodală din Cernăuți,
Cernău
considerând că, de la fondarea Principatelor Române,
Bucovina, care cuprinde vechile ținuturi ale Sucevei și
Cernăuților, a făcut
ut pururea parte din Moldova, care în jurul ei
s-a închegat ca stat;
considerând că în cuprinsul hotarelor aceste țări se găsește
vechiul Scaun de domnie de la Suceava, gropnițele
țele domnești de
la Rădăuți,
ți, Putna și Suceava, precum și multe alte urme și
amintiri scumpe din trecutul Moldovei;
considerând că fii ai acestei țări umăr la umăr cu frații lor din
Moldova și sub conducerea acelorași domnitori, au apărat de
de-a
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considerând că, în scurgere de 144 de ani, Bucovinenii au luptat
ca niște mucenici pe toate câmpiile de bătălie în Europa sub
steag străin pentru menținerea,
ținerea, slava și mărirea asupritorilor lor,
și că ei drept răsplată aveau să îndure micșorarea drepturilor
moștenite,
ștenite, izgonirea lor din viața publică, din școală și chiar din
biserică;
considerând că în același
și timp poporul băștinaș a fost
împiedicat sistematic de a se folosi de bogățiile
bogă
izvoarelor de
câștig
știg ale acestei țări și despoiată în mare parte de vechea sa
moștenire;
considerând că, cu toate acestea, Bucovinenii n-au
n
pierdut
nădejdea că ceasul mântuirii, așteptat
șteptat cu atâta dor și suferință,
va sosi și că moștenirea lor străbună, tăiată prin granițe
nelegiuite, se va reîntregi prin realipirea Bucovinei la Moldova
lui Ștefan, și că au nutrit veșnic credință că marele vis al
neamului se va înfăptui
ptui când se vor uni toate țările române
dintre Nistru și Tisa într-un stat național
țional unitar;
constată că ceasul acesta mare a sunat!
Astăzi, când după sforțări
țări și jertfe uriașe din partea României și
a puternicilor și nobililor ei aliați, s-au
s
întronat în lume
principiile de drept și umanitate pentru neamurile, și când în
urma loviturilor zdrobitoare Monarhia austro
austro-ungară s-a zguduit
în temeliile ei și s-a prăbușit,
șit, și toate neamurile încătușate în
cuprinsul ei și-au câștigat
știgat dreptul de liberă hotărâre de sine, cel
dintâi gând al Bucovinei dezrobite se îndreaptă către regatul
României, de care întotdeauna am legat nădejdea dezrobirii
noastre.
Drept aceea noi, Congresul general al Bucovinei, întrupând
suprema putere a țării și fiind singuri cu puterea legi
legiuitoare, în
numele suveranității
ții naționale, hotărâm:
Unirea necondiționată
ționată și pe vecie a Bucovinei în vechile ei
hotare până la Ceremuș,
ș, Colacin și Nistru cu regatul României.
Rezoluția
ția Marii Adunării Naționale de la Alba Iulia (1
decembrie 1918)
Unirea tuturor românilor într-un
un singur stat numai atunci va fi
statornică și garantată prin istoria de mai departe a lumii, dacă
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va răspunde tuturor îndatoririlor impuse prin noua concepție a
civilizațiunii, dacă ea ne va inspira datoria să nu pedepsim
progenitura, pentru păcatele părinților și ca urmare ea va trebui
să asigure tuturor neamurilor și tuturor indivizilor conlocuitori
pe pământul românesc, aceleași drepturi și aceleași datorinți.
Civilizațiunea, care ne-a eliberat, pretinde de la noi respectul
pentru dânsa și ne obligă să prăbușim în noul nostru stat, orice
privilegiu și să statorim, ca fundamentul al acestui stat : munca
și răsplata ei integrală.
I. Adunarea națională a tuturor românilor din Transilvania,
Banat și Țara Ungurească, adunați prin reprezentanții lor
îndreptățiți la Alba-Iulia în ziua de 1 Decembrie 1918
decretează unirea acelor români și a tuturor teritoriilor locuite
de dânșii cu România. (aplauze frenetice. Trăiască România
Mare! Lumea se scoală în picioare, mâinile se ridică. Ora e
punct 12)
Adunarea națională proclamă îndeosebi dreptul inalienabil al
națiunei române la întreg Banatul cuprins între râurile Mureș,
Tisa și Dunăre. (voci trăiască, aclamațiuni, aprobări)
II. Adunarea națională rezervă teritoriilor sus indicate
autonomie provizorie până la întrunirea constituantei, aleasă pe
baza votului universal.

21 de ani, la reprezentarea în comune, județe ori parlament
(voci: Trăiască femeile! Trăiască. Aclamațiuni pe galerie.
Doamnele flutură batistele).
4. Desăvârșită libertate de presă, libertate de asociere și
întrunire: liberă propagandă a tuturor gândurilor omenești.
5. Reformă agrară radicală. Se va face conscrierea tuturor
proprietăților, în special a proprietăților mari. În baza acestei
conscrieri desființând fidei comisiile în temeiul dreptului de a
micșora după trebuință latifundiile i se va face posibil țăranului
să-și creeze o proprietate (arător, pășune, pădure) cel puțin cât o
să poată munci el și familia lui. Principiul conducător al acestei
politice agrare este pe de o parte promovarea nivelării sociale,
pe de altă parte potențarea producțiunii.
6. Muncitorimei industriale i se asigură aceleași drepturi și
avanta je, care sunt legiferate în cele mai avansate state
industriale din Apus.
IV. Adunarea națională dă expresiunea dorinței sale, ca
congresul de pace să înfăptuiască comuniunea națiunilor libere
în așa chip, ca dreptatea și libertatea să fie asigurate pentru toate
națiunile mari și mici deopotrivă, iar în viitor să se elimineze
războiul, ca mijloc pentru regularea raporturilor internaționale.
V. Românii adunați în această adunare națională salută pe frații
lor din Bucovina, scăpați din jugul monarhiei Austro-Ungare și
uniți cu țara mamă, România.
VI. Adunarea Națională salută cu iubire și entuziasm libertatea
națiunilor subjugate până aici în monarhia Austro-Ungară,
anume națiunile: cehoslovacă, austro-germană, iugoslavă,
polonă și ruteană și hotărește ca acest salut al său să se aducă la
cunoștința tuturor acelor națiuni.
VII. Adunarea națională cu smerenie se închină înaintea
memoriei acelor bravi români, cari în acest război și-au vărsat
sângele pentru înfăptuirea idealului nostru, murind pentru
libertatea și unitatea Națiunei Române.

III. În legătură cu aceasta ca principii fundamentale la alcătuirea
noului Stat Român, adunarea națională proclamă următoarele:
1. Deplină libertate națională pentru toate popoarele
conlocuitoare. Fiecare popor se va instrui, administra și judeca
în limba sa proprie, prin indivizi din sânul său și fiecare popor
va primi drept de reprezentare în corpurile legiuitoare și la
guvernarea țării în proporție cu numărul indivizilor ce-l
alcătuiesc.
2. Egală îndreptățire și deplină libertate autonomă confesională
pentru toate confesiunile din stat.

VIII. Adunarea națională dă expresiune mulțumitei și
admirațiunei sale față de puterile aliate, care prin strălucitele
lupte purtate cu cerbicie împotriva unui dușman pregătit de
multe decenii pentru război, au scăpat civilizațiunea din
ghearele barbariei.
IX. Pentru conducerea mai departe a afacerilor Națiunei
Române din Transilvania, Banat și țara ungurească adunarea
națională hotărește instituirea unui Mare Sfat Național Român,
care va avea toată îndreptățirea, să reprezinte Națiunea Română,
ori când și pretutindeni, față de toate națiunile lumii și să ia
toate dispozițiunile, pe care le va afla necesare în interesul
națiunii.

3. Înfăptuirea desăvârșită a unui regim curat democratic pe toate
terenurile vieții publice. Votul obștesc, direct, egal, secret, pe
comune, în mod proporțional, pentru ambele sexe în vârstă de
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În sfârșit,
șit, Vă rog să le primiți aceste rezoluțiuni și închei cu
aceea, că legătura sfântă a celor 14 milioane de Români ne
îndreptățește azi a zice:

desăvârșitei
șitei

democrații

și

dreptatea

socială.

http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/cum-s-facut-romaniahttp://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/cum
mare-1918-documentele-marii-uniri

„Am fost mort şi am înviat!”

„Trăiască România Mare!“ (aplauze nesfârșite)

Aurelian IVAN,
IVAN Silvia VRÎNCEANU
Amintirile unui veteran care ss-a întors din Iad cu 20
de ani mai tânăr.

V

eteranul de război Ion Popoiu, ajuns la venerabila vârstă
de 93 de ani, descrie viaţa în lagărele din Ucraina, unde
a petrecut aproape cinci ani. Cadavrele se încărcau în
camioane şi erau aruncate într-oo groapă comună pe un câmp.
Abia ajuns acasă, a dat piept cu comuniştii care voiau să-i
să
confişte puţinul pământ. În ciuda tuturor încercărilor, bărbatul
se ţine bine, iar cei care îl văd cred că are cu 20 de ani mai
puţin.
Consiliul
iul Dirigent al Transilvaniei
Discursul lui Iuliu Maniu (Alba Iulia, 1 decembrie 1918)
[...] Noi ne simțim
țim ca orbul care de zeci de ani nn-a văzut lumina
zilei, când printr-oo binefacere dumnezeiască i se deschid ochii și
vede lumina sfântă a soarelui. Noi suntem
untem aici ochii poporului,
care văd azi lumina libertății neamurilor. [...]
Pentru înlăturarea oricăror îndoieli ale străinilor asupra ce voim
să facem prin unirea noastră și libertatea noastră na
națională, Marele Sfat Național
țional Român declară că nu voiește un imperiu
de asuprire. Nu voim, ca din asupriți, ce-am
am fost, să devenim
asupritori. Voim să asigurăm libertatea pentru toți
ți și dezvoltarea
pentru toate popoarele conlocuitoare: Marele nostru Sfat
Național ține să accentueze, că urmează vechiul nostru proverb:
„Ce ție nu-ți
ți place, altuia nu face“. Noi voim pe acest pământ al
României Mari să întronăm libertatea națională
țională pentru toți.
Voim ca fiecare națiune
țiune să se poată cultiva în limba ei, să se
roage lui Dumnezeu în credința
ța ei și să ceară dreptate în limba
ei. Noi, care am vărsat lacrimi văzând limba noastră scoasă din
școli, biserici, justiție, nu o vom lua altora. Nu vom lua putința
vieții
ții de la alții. Nu voim să trăim din sudoarea altora, pentru că
noi putem trăi din vrednicia și puterea noastră, prin munca
noastră. (Aplauze entuziaste). Numai printr-un
printr
regim
democratic putem întări țara noastră românească, mai ales când
trebuie să ținem seama de cerințele vieții moderne de stat.
Numai având un regim de drepturi și libertăți înlăuntrul țării,
vom avea tărie să validăm cauza noastră în afară. Deplina
libertate a tuturor straturilor sociale, — e o garan
garanție pentru
binele țării. De aceea Marele Sfat Național Român a pus în
proiectul lui de rezoluție acel punct care vorbește
ște de înfăptuirea
regimului democratic.
[...] Vă rugăm să primiți
ți unanim proiectul nostru de rezoluții.
Acest proiect arată cărarea pe care mergând înainte, ne vom
putea atinge idealul și să punem temelia unei Românii Mari și
unite, care în veci are să fie, ca în ea să se înfăptuiască spiritul
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Ultimii eroi ai celui de-Al
Al Doilea Război Mondial rămaşi în
viaţă, care încă mai au vii în memorie ororile conflagraţiei
mondiale, dispar încet, în tăcere, fără să-i
să mai bage nimeni în
seamă. Dacă povestesc vreunui tânăr ce mâncau în lagăr ca să
supravieţuiească, cum le scriau celor dragi scrisori pe scoarţă de
copac sau cum cei care mureau erau băgaţi în gropi comune
pare totul o poveste desprinsă din filme şi care nu ss-ar mai putea
repeta. Pur şi simplu nu pare real. Să ne imaginăm doar că au
trăit ceea ce vedem acum în filme. Printre ei şi fostul prizonier
de război Ion Popoiu, de la Străoane.
În vârstă de 93 de ani împliniţi pe 4 februarie 2015, veteranul de
război îşi aduce aminte fiecare moment de când a fost prins de
ruşi şi luat prizonier, dus cu vagoanele pentru animale în lagăr,
dar mai ales de gustul buruienilor pline de gândaci pe care le
primea adesea la masă. În asemenea condiţii nu rezişti dacă nu
ai psihicul tare, dacă nu eşti „descurcăreţ”, după cum ne-a
ne spus
bătrânul. Cei care-ll văd bătând uliţele satului cu pălărie, dar fără
baston sau străbătând ţara cu trenul, ca să meargă la băi, nu îi
dau mai mult de 70 de ani.
Ruşii l-au luat prizonier din tranşee
Marea încercarea
rcarea prin care a trecut Ion Popoiu a început când
avea 23 de ani şi a fost trimis pe front pentru a-şi
a apăra patria.
Într-o noapte, ruşii i-au înconjurat şi i--au luat prizonieri. „Când
te pui la pământ se aude tot şi îl întreb: ‘Domn sergent, auzi
ceva?’ Îi zic: ‘vin ruşii!!’” Nu am apucat să pun mâna pe armă
că ne-au
au şi înconjurat. Nu mai aveam ce face. De acolo am
plecat spre Iad”, povesteşte bătrânul Ion Popoiu. Din acel
moment a început calvarul. „Am pornit din acea seară spre
Basarabia pe jos, până am
m ajuns în judeţul Bălţi. Ruşii ne
ne-au
băgat în lagăr, eram 700 de prizonieri. Am dat de unul Gavrilă
Zanfir , de la mine din sat, care a murit pe acolo, săracul. Îl văd
şi îi zic: ‘Mă, da de când eşti tu aici’ ‘De vreo săptămână’, îmi
răspunde. ‘Care-i treaba
aba aici, îl întreb, vă dă de mâncare?’ ‘Ce
vorbeşti de mâncare, murim de foame’, îmi spune”, povesteşte
fostul prizonier de război. Şi timp de patru ani avea să aştepte
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mâncarea „aşa cum aşteaptă viţelul vaca”, după cum s-a
exprimat.
„Eram numiţi pe sute, suta numărul cutare, suta numărul
cutare…”
Bătrânul povesteşte cât de dură era viaţa în lagărele de
concentrare ruseşti. „Eram numiţi pe sute, suta numărul
cutare, suta numărul cutare… În vagoane de animale ne-au
băgat pe toţi, unii peste alţii, unde aveam doar un geam mic sus.
Ne rezemam unii de alţii. Eram 40 în vagon. Am mers două
săptămâni zi şi noapte, iar păduchii îi dădeai cu mătura jos de
pe noi. Era mare mizerie, a fost cumplit, nimeni să nu treacă
prin aşa ceva. Eu am fost tânăr, de asta am rezistat, dar cei care
erau mai în vârstă mureau, săracii. Am ajuns în Kiev. Când au
dat drumul la uşile de la vagoane cădeam aşa cum cad bostanii
când tragi fundătura de la căruţă. Stăteai numai la întuneric şi
frig, nemâncat, nespălat… Pe mine mă umpluse râia de aveam
băşici între degete. Acolo, în Ucraina, era un lagăr mare, în total
erau 24.000 de oameni: nemţi, unguri, cehoslovaci, polonezi,
toţi priozonieri de război. Ne-au băgat într-un buncăr de
pământ, mergeam la muncă pe nişte geruri cumplite. Am dus-o
greu tare, greu”, mai spune Ion Popoiu.

Focşani, în carantină, pentru că aşa era procedura. „După ce am
stat câteva zile în carantină la Focşani, am luat-o pe jos spre
comuna Străoane, că nu erau autobuze şi maşini ca acum. Când
am ajuns în sat, părinţii mei dormeau şi nu am vrut să îi trezesc.
M-am dus în grajd şi, de bucurie, am sărutat vaca şi calul. Un
vecin bătrân m-a recunoscut şi m-a luat la el în casă. S-a dus
apoi şi i-a adus pe uncheşii mei. Mama era o femeie mărunţică,
aşa ca mine. Când a intrat pe uşă şi am zis: ‘Sărut-mâna, mamă’
a leşinat. Au udat-o repede cu apă rece pe cap. ‘Am fost mort şi
am înviat mamă!’, i-am spus. Ea mi-a zis că a dat de pomană
hainele, tot, ca mă dăduse dispărut. Apoi ne-am continuat viaţa,
ce era să facem”, îşi încheie mărturisirea Ion Popoiu.
Bătrânul şi-a luat o soţie gospodină din sat, cu care spune că a
avut o viaţă bună. Au făcut gospodărie şi doi copii. „Are 17 ani
de când e moartă. A suferit tare, sărăcuţa, că a avut o boală grea.
Soţia mea n-a văzut palma, nu a fost suduită, iar tot ce vedeţi
aici e făcut de mânuţele ei”, spune bătrânul.
A fugit de comunişti
Veteranul Popoiu este unul dintre cei care, reîntors din război,
s-a opus colectivizării forţate impuse de puterea comunistă. A
fugit în dealuri, la Răzoare, pentru o perioadă, ca să scape de
organele de control ale statului comunist. Spune că nici măcar
nu avea pământ mult, însă comuniştii nu s-au lăsat până nu i lau luat pe tot. „Erau răi tare! Vorbeau tare, ca să-i aud, că mă
bagă la puşcărie. Celor care se opuneau colectivizării le
strângeau degetele la ţâţâna uşii. Dacă auzeau că ai zis ceva de
Ceauşescu luai bătaie degeaba”, spune bătrânul.
Acum, că a scăpat şi de comunişti, îşi trăieşte anii bătrâneţii tot
în comuna Străoane. Îi mulţumeşte lui Dumnezeu că la vârsta
lui se ţine bine. (…)
„Ce faci, bă, tu tragi în aer?”

„Scoate-mă, Doamne, de aici!”
Fostul prizonier de război îşi aduce aminte de momentul în care
se afla printre miile de prizonieri, flămând şi cu gândul la
moarte. „Când adormeau toţi, ca să nu râdă de mine, mă
puneam în genunchi şi mă rugam lui Dumnezeu. Şi îi ziceam:
‘Scoate-mă, Doamne, de aici!’”, povesteşte bătrânul.
Discuţiile între prizonieri erau legate doar de mâncare pe care o
visau şi noaptea în somn. Aproape în fiecare zi mai murea unul
dintre ei, iar cadavrul urma să fie aruncat într-o groapă comună
pe un câmp. „Nu vorbeai să te duci acasă, să vezi pe maică-ta,
pe taică-tu, acolo numai de mâncare vorbeai. Cine încerca să
evadeze era împuşcat. Saptămânal adunau morţii din lagăr,
veneau camioanele şi doi inşi îi aruncau precum cioatele de
copac în remorcă şi îi duceau pe câmp, într-o groapă comună“,
rememorează bătrânul prizonier de război Ion Popoiu.

La cei 93 de ani ai săi, bătrânul veteran este un om activ, nu stă
locului o clipă. Nu îi prea place să vorbească de război şi de
lagăr. Acum câţiva ani, însă, a mers pe câmpul de luptă pentru a
revedea locul unde a fost luat prizonier, în satul Boureni de
lângă Paşcani. Supravieţuitorii s-au revăzut la biserica
reconstruită după bombardamente. Îşi aduce aminte că îl întreba
sergentul mai mereu „Ce faci, bă, tu tragi în aer?”. A încercat,
spune el, să nu omoare oameni pe front. Cu toate acestea, rănile
războiului nu s-au vindecat nici până astăzi. În mintea lui au
rămas toate scenele groaznice pe care le-a trăit şi văzut.
Dacă ajungeţi prin Străoane şi îl vedeţi pe uliţă pe bărbatul
mărunţel şi cu căciulă de astrahan, să ştiţi că este veteranul Ion
Popoiu. Nu uitaţi să-i daţi bineţe acestui om care este o carte
deschisă de istorie. Poate n-ar fi rău ca toate amintirile acestor
ultimi veterani să fie adunate într-o carte şi toată lumea să le
afle poveştile. Preluare:ziaruldevrancea.ro /

„Am fost mort şi am înviat”
După terminarea războiului, Ion Popoiu a fost trimis acasă. Era
doar piele şi os. Îşi aduce aminte că vreo trei zile a stat la
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6 Decembrie 1949, Piteşti

Elena RĂDULESCU
Ziua de Sfântul Nicolae, începând cu anul 1949, a
căpătat o semnificație
ție sumbră pentru România: a fost ziua
care a marcat începutul reeducării din penitenciarul
studenților – Pitești.

D

espre „Experimentul Piteşti”, sau „Fenomenul Piteşti”
s-au
au scris mii, zeci de mii de pagini, cu toate acestea,
ororile petrecute în acel penitenciar trebuie amintite ca
o datorie morală, istorică și spirituală față de cei ce le-au
le
trăit,
față de memoria lor și față de România,
a, cu atât mai mult cu cât
niciunul dintre autorii ororilor petrecute în timpul reeducării nu
a fost adus în fața legii și condamnat. Poate că și serviciile de
informații
ții ale Statului Român ar putea avea că sursă de
inspirație departamentul Metsada, ce funcționează
ționează sub motto
motto-ul
„Cei care nu uită niciodată” și să îi aducă în față Legii pe
consilierii bolșevici
șevici care au gândit și controlat cel mai barbar
experiment pus în scenă pe teritoriul Europei, fie că se ascund
în America de Sud, Israel sau Germania, fie că sunt în via
viață sau
nu. Dar, probabil că mucenicii și martirii noștri ss-au obișnuit că,
în România, dreptate să le aducă nu aparatul de stat ci con
conștiința
și sufletul celor care încă mai simt și gândesc românește. Şi sunt
mulți.

Din ce în ce mai mulți. Prin acest experiment ss-a dorit
distrugerea oricărei valori morale, creștine
știne și naționale a
deținuților,
ținuților, care în proporție de peste 85% erau exponenți ai
Mișcării
șcării Legionare, și transformarea lor în adepți ai
comunismului ateu.
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orii Experimentului, George (Gogu)
Unul dintre supraviețuitorii
Cușa, susține
ține că reeducarea din Pitești, apoi Aiud, Gherla,
Târgşor şi Canal „nu se poate numi experiment, nici măcar
fenomen, ci a fost un masacru”. Acesta afirmă că o educație
educa
primită și însușită în ani de zile, niște principii
p
și valori în care
se credea cu ardoare nu au putut fi clintite prin tortură, prin
„bătaia animalică” administrată în timpul încercării de
reeducare: „Pe ei îi interesa să ne compromită, să ne distrugă, să
ne transforme în informatori, nu reeducare
reeducarea” (George Cușa).
George Cușa
șa povestește că a fost vecin de celulă cu Eugen
Ţurcanu. Student la drept, Eugen Ţurcanu a fost transformat de
către Securitate în unealtă de represiune, care, cu 7 luni înainte
de începerea reeducării a studiat ce se întâmpla în
î închisoarea
de la Pitești:
ști: voia să afle care sunt vârfurile Mișcării Legionare,
care erau relațiile
țiile dintre deținuți, care erau rude, care erau
prieteni sau colegi de facultate. Odată începută reeducarea,
Eugen Ţurcanu, deconspira unul dintre scopuri: „Am să va fac
ca 4 generații
ții de acum încolo să va fie rușine să va priviți în
oglindă,
bandiților,
ților,
cu
crezul
vostru
legionar”.
Deținuții
ținuții erau obligați să își deconspire activitatea legionară și
să își
și demaște camarazii, atât pe cei aflați în temnițe, cât și pe
p
cei din libertate. În cele mai multe cazuri, cum a fost și cel al
domnului Cușa,
șa, bătăile, torturile și mutilările nu i-au
i
transformat pe deținuți
ținuți în „omul nou” dorit de regim: „Am
deconspirat 16 pe care îi știam afară din țară și pe care nu aveau
cum să-i prindă, și încă vreo 3,4 pe care îi știam deja prin alte
închisori din ţară”, ba chiar afirmă că fapta cu cea mai mare
semnificație
ție pentru dânsul este aceea că nu a deconspirat
activitatea legionară din satul natal, Mihail Kogălniceanu, motiv
pentru care a fost condamnat la 21 de ani de temni
temniță.
Transferat la Gherla, Gogu Cușa
șa urmă să își asume rolul de
torționar. Însă, odată ajuns acolo, și-aa avertizat colegii de celulă:
„Nu vorbiți
ți cu mine, eu sunt reeducat.” Pe cei crescuți și
educați în același Crez îii lega o puternică și curată iubire de
frate, care nu a putut fi distrusă nici prin tortura psihică
permanentă la care erau supuși
și deținuții piteșteni, nici prin
mutilările fizice.

Un alt supraviețuitor
țuitor piteștean care a acceptat să ne ofere un
interviu, este domnul Traian „Maca” Popescu și care a plecat
Acasă în ianuarie 2010. Ne-aa mărturisit că nu și-a format
Credința, conștiința națională, ci că s-aa născut cu ea. A fost frate
de cruce, motiv pentru care arestarea a venit în 1949. În Pitești
Pite i
s-a cerut să îl bată pe cel mai bun prieten al său. Răspunsul
imperturbabil a fost: „Îmi pare rău, dar asta nu pot să o fac”. Un
asemenea act de rebeliune nu putea rămâne nepedepsit, așa
a că
domnul Popescu a fost bătut la tălpi cu o rangă de metal, bătaie
ale cărei urme
rme au rămas vizibile pentru totdeauna.
Detenția a petrecut-o ca și ceilalți deținuți: obligat să bea pe
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nerăsuflate ceaiul clocotit, bătut, schingiuit, umilit, forțat să
scrie memorii false și înjositoare despre familia să, dar s-a
dovedit un alt eșec al Experimentului: nu s-a transformat nici în
călău, nici în informator.
În schimb, detenția l-a înzestrat cu un har: neavând niciun fel de
studii în domeniu, a compus 20 de lucrări muzicale, dintre care
3 cu caracter simfonic, în condițiile în care în celulă în care era
închis creion și hârtie nu existau, iar de profesie era inginer. A
compus mental aceste opere, le-a memorat, iar ulterior eliberării
le-a așternut pe hârtie. Domnul Popescu povestea că fiecare
melodie pe care a compus-o a fost declanșată de câte un element
pe care și-l aducea aminte, de cele mai multe ori înainte de
culcare: mama sa, sora sa, un arbust care îmbrăca o parte din
gardul casei părintești. Spunea că odată ce a compus mental
acele versuri nu i s-au mai desprins din minte, și le-a transpus
pe hârtie și instrumental când a fost eliberat.
Primele versuri ale acestuia au fost compuse și dedicate mamei
sale cu trei zile înainte de ziua acesteia: „printre lacrimi și
suspine/ te rog să-mi asculți chemarea/ în genunchi căzând la
ține eu îți spun iartă-mă mama”. Pe fondul unei căderi psihice
acute, chiar pe data de 19 octombrie, ziua de nume a mamei
sale, acesta cade în genunchi „si în hohot de plâns repetăm
fredonând versurile pentru mamă, însoțite de Doamne ,
Doamne, dacă exiști pentru ce m-ai părăsit? Fă ceva și ia-mi
viață. Eu nu mai sunt în stare să mă mai rog, poate de aceea nu
vrei să mă mai ajuți. Fă ceva și ia-mi viață […]. Seara, fiind
scos la așa-zisul program pentru WC, am văzut pe sub ochelarii
maţi pe Brânzaru. Întors în celulă mi-am spus că mi-a venit
rândul, am avut un șoc, am luat 80 de hidrazide (strânse în
ultimele săptămâni) și mi-am tăiat venele cu un ciob de sticlă de
la un bec spart găsit în WC”. Dar a fost salvat de către slujitorii
mărinimoși ai regimului, doar pentru a fi torturat din nou.
Domnul Traian Popescu a trăit convins de faptul că dacă nu ar fi
trecut prin temnițele comuniste, talentul sau artistic ar fi rămas
îngropat undeva în adâncurile ființei sale. Din acest motiv, ne-a
mărturisit că nu ar fi schimbat absolut nimic din propria să
istorie pentru a evita închisoarea. Pe lângă faptul că închisorile
comuniste „au umplut cerul de sfinti”, ele au dat naștere și unor
creatori de geniu: poeți, muzicieni, sculptori.

A fost și cazul meșterului popular Nicolae Purcărea, care a fost
declarat de către UNESCO „tezaur uman viu” și care a fost
înzestrat cu harul sculpturii tot în anii de temnița. Domnul
Purcărea ne-a onorat cu un interviu în 2008. În septembrie a.c. a
plecat și el Acasă, acolo unde coșmarurile în care torționarul
său, Eugen Turcanu, urlă satanizat – „Cruşoiul mamei voastre
de bandiți!” – nu-i mai tulbură pacea.
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Vârful ororilor Piteștiului a fost reprezentat de așa-zisa „camera
4 spital”, unde se derulau cele mai crunte torturi, era purgatoriul
în care trebuia să te cureți de tot „putregaiul legionar”. Cei care
au avut neșansa să ajungă aici erau dintre cei mai înverșunați
opozanți ai Regimului, care au refuzat cu vehemență orice
formă de demascare, orice ordin de a-și tortură colegii de celulă;
erau indivizi cu personalități extrem de bine conturate și
reprezentau dovezi vii ale nereușitei reeducării. Pentru că
torturile erau direct proporţionale cu nivelul de rezistenţă al
fiecăruia, studenții cei mai puternici au fost aduși în această
sinistră „camera 4”. „Oaspeţii” camerei 4 au fost schingiuiți,
mutilați, li se smulgeau bucăți de carne de pe corp, cum a fost
cazul lui Pop Cornel, care era plimbat prin fiecare celulă,
mutilat fiind, pentru că ceilalți deținuți să știe ce se întâmplă cu
„bandiţii” ce se opun reeducării. Camera 4 Spital a fost pentru o
vreme gazdă domnului Nicolae Purcărea. Amintindu-și ororile
trăite nu se putea abține să nu plângă. Ne-a mărturisit că
adaptarea să socială nu s-a putut realiza nici măcar până în ziua
de azi, motivând că repercursiunile mentalității comuniste sunt
mult prea puternice și că mai este nevoie de câteva generații
care să spele aceste consecințe. În urma detenției, și domnul
Purcărea și-a dezvoltat o latură artistică, și anume sculptură în
lemn. Această „devenită profesie”, cum o numește dânsul, i-a
creat memorie, l-a ajutat să supravieţuiască morții soției sale, în
1984, „şi prin ea, mi-am găsit libertatea fizică și morală. Dar
coșmarurile se mai țin lanț. Ce a fost nu se poate șterge din
subconştient”. Ne-am permis să-i adresăm întrebarea dacă se
consideră vindecat de „sindromul Piteşti”, iar răspunsul a fost
crud: „de sindromul Pitești nu te vindecă decât moartea”.
Nicolae Purcărea s-a dovedit a face parte din categoria celor
greu de înfrânt, greu de reeducat. Se cunoaște faptul că deținuții
care opuneau rezistentă reeducării lui Ţurcanu au cunoscut
abisul umilinței. Domnului Purcărea a fost unul dintre ei și a
suferit un satanic botez: a fost băgat cu capul în tinetă cu
murdărie. „Atunci am simțit că ceva s-a rupt în mine. O
singurătate m-a cuprins și în același timp și o nemărginită
nepăsare. Am înlemnit”. Nicolae Purcărea, presupus reeducat, a
fost trimis la Gherla pentru a face la rândul sau reeducare.
Numai că, aici a avertizat pe toți cei pe care îi întâlnea ce a
însemnat reeducarea la Pitești și să se ferească de studenții
veniți de acolo. Deci, nici măcar Camera 4 Spital nu l-a convins
pe domnul Purcărea să se lepede de valorile creștine și de
principiile în care fusese educat. Sunt doar trei cazuri, din sute
de alte exemple, care demonstrează că diabolicul Pitești nu și-a
atins scopul, acela de a crea un „om nou”, reeducat, un fidel al
comunismului. Privind istoria în față, este simplu să deducem
că scopul experimentului era imposibil de realizat. Imposibil
pentru că Omul Nou era deja creat, deja format. Oameni Noi
erau toți deținuții ”cu sufletul de crin” care fuseseră animați de
aceeași Credința, în același Duh, de spiritul național-creștin și
care au ales să urce Golgota suferinței pentru Crezul lor. Au fost
Oameni Noi, iar acum sunt Noii Mărturistitori, Martiri și
Mucenici.
Fenomenul Pitești este perfect ilustrat de către bădia Purcărea:
„Căci lupta n-a fost între oameni, ci între două lumi: lumea
binelui și lumea răului, a lui satan. Şi dacă pentru o clipă surâsul
lui satan ne-a înghețat inimile, Dumnezeu, în marea Lui
dragoste, ne-a redat viață, ne-a încălzit, ne-a scos la lumină, nea dat puterea de a lupta cu cel rău…” (Nicolae Purcărea, Urlă
Haita).
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Ei au îndurat toate aceste atrocități
ți pentru o Românie liberă.
Nouă ne revine datoria istorică și moștenirea spirituală de a-i
a
oferi României libertatea pentru care s-aa murit în Aiud, Gherla,
Canal, Periprava, Fortul 13. Ne-am
am născut în această țară, în
această epocă, având deja o datorie și o interdicție: datoria de a
păstra Linia Neamului și interdicția uitării.

I-am
am spus “Hristos a înviat!” gardianului,
transformat în îngerul Domnului. Sfintele
Paşti cu părintele Gheorghe Calciu în
temniţa de la Aiud
DUMITREASA
Pr. Gheorghe CALCIU-DUMITREASA
“Mă întorc acum la întâmplarea mea de Paşti. Mă
pregăteam pentru sărbătoare. Îmi purificam sufletul pe cât
puteam, eram surd la insulte, insensibil
il la lovituri, blindat
împotriva foamei, încălzit de o rugăciune interioară. In
noaptea în care ştiam că este noaptea de Paşti, la ora 12
noaptea, am auzit clopotele din Aiud bătând.

V

uietul lor pătrundea foarte… spiritual. Adică nu era un
vuiet că şi când
nd ai fi lângă el, ci pătrundea prin ziduri.
Era că un mesaj pe care lumea de afară îl trimitea,
lumea
aceea
care
sărbătorea
Învierea
Domnului.
Şi am cântat „Hristos a înviat!“. La început în gând, pe urmă am
simţit nevoia să-l cânt
nt nu cu voce tare, dar să mă aud eu însumi.
Era o linişte mormântală şi orice mişcare din celule era
reflectată în afară, pe culoar şi, sigur, gardianul m
m-a auzit
cântând şi a venit la mine şi m-aa insultat. Şi am hotărât să
încetez să mai cânt că să nu tulbur
lbur noaptea aceea Sfânta a
Învierii. Mi-am
am adus aminte de tot ceea ce se întâmplă în
copilăria mea… Cele mai dragi amintiri în perioada această de
izolare au fost relaţia mea cu elevii de la Seminarul Teologic şi
amintirile copilăriei. Era vorba de inocenţa – inocenţa copilăriei
şi inocenţa acelor tineri care mă susţinuseră în timpul predicilor
mele.

A două zi dimineaţă garda se schimbă la ora 7. Pe secţie la noi –
era o secţie specială de sancţiuni, de pedepse -, erau şase
gardieni (era o secţie mult mai mare). Ei veneau înşiruiţi unul
după altul. Gardianul care era de serviciu intră în rândul
celorlalţi şi cel care rămânea pe secţie deschidea uşa. Noi
trebuia să stăm cu faţă la perete. El intră şi se uită să vadă dacă
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totul este în ordine. Şi n-aveam voie să ne întoarcem cu faţă din
nou la uşa decât în momentul în care auzeam uşa încuindu-se.
încuindu
În dimineaţă aceea de Paşti, nu m-am
am întors, n-am
n
stat cu faţă la
perete. Era un gardian… Dacă dumneavoastră aţi văzut un drac
frumos, omul acesta era într-adevărr un drac frumos. Sigur că era
un tânăr de ţară, un băiat subţirel, înalt, cu ochi albaştri, absolut
angelici, cu o figura foarte frumoasă, totdeauna îmbrăcat
elegant, cu costumul pe el. Ceilalţi veneau mai murdari. Era
totdeauna foarte curat, foarte elegant.
nt. Însă avea o cruzime de
neexplicat. Este greu de înţeles cum poate cineva care are o
frumuseţe aşa de angelica să fie aşa de crud? Dacă omul acesta
nu bătea 5-6
6 deţinuţi în serviciul lui, probabil nu se simţea bine.
Şi în general, în închisoare, sub teroare,
oare, sub spaime, este mai
uşor să suporţi propria ta tortură decât să auzi pe altul torturat.
Când auzeai strigătele… Majoritatea celor bătuţi erau deţinuţi
de drept comun, pentru că erau puţini deţinuţi politici. Oamenii
aceştia strigau când îi băteau. Noi
oi tăceam, niciodată nu strigăm.
Dar ei strigau şi imaginaţia ta începea să lucreze. Şi
Şi-ţi
închipuiai lucruri oribile. Era o strângere sufletească aşa de
mare, încât ai fi preferat să vină să te bată pe tine, numai să nu
mai auzi strigătele celuilalt. Şi acesta
cesta era unul din oamenii care
găsea o plăcere din a-ii tortură pe ceilalţi. În dimineaţă aceea
când a deschis el uşa, eu mă rugasem toată noaptea la
Dumnezeu. Poate am spus de sute, de mii de ori „Hristos a
înviat din morţi cu moartea pe moarte călcând şi celor din
mormânturi viaţă dăruindu-le“.
le“. De mii de ori poate. C
Ca să intre
în mintea şi în inima mea adânc adevărul Învierii. Am stat cu
faţă spre uşa când a intrat el, i-am
am spus „Hristos a înviat!“.
Gardianul s-aa uitat la mine, a întors capul şi s-a
s uitat la cei care
erau în spatele lui. S-aa întors din nou la mine şi-a
şi spus
„Adevărat a înviat!“. A fost pentru mine cca o lovitură în
creştetul capului. Şi am înţeles atunci că nu el mi
mi-a spus
„Adevărat a înviat!“, ci că a fost îngerul Domnului. Acela, care
stând
nd la mormânt, a spus femeilor mironosite: „Pentru ce căutaţi
pe cel viu între cei morţi? Iată a înviat. Veniţi să vedeţi locul
unde-ll puseseră“. Prin gură lui îngerul mi-a
mi confirmat Învierea,
pentru că aveam nevoie de această confirmare şi pentru că
Dumnezeu a vrut să-mi
mi confirme prin gură vrăjmaşului meu
adevărul acestei Învieri. Celulă mea s-a
s umplut de lumina. Şi
bucuria mea a fost aşa de mare, încât cele 55-6 ore până la prânz,
când venea mâncarea, au fost în lumina şi bucurie spirituală.
Eram încredinţat
ţat unui colonel politic al închisorii care dădea
ordine speciale pentru mine, în sensul rău al cuvântului, nu în
sensul bun. Colonelul nu era un om rău atunci când era beat.
Atunci când era treaz era foarte rău. Spre norocul nostru, al meu
mai mult, era mai
ai mult beat decât treaz. Aşa că ll-am auzit
venind la ora 12 pe culoar.
Culoarele aveau o rezonanţă extraordinară. Auzeam paşii de pe
culoar şi ştiam, îi recunoşteam pasul, pentru că urechea se
ascute şi spiritul urmăreşte fiecare mişcare, aşa încât ştiai cine
vine şi ştiai cu ce intenţii vine. Şi m-am
am gândit că într-o
într piesă de
teatru. Am să stau cu spatele la perete. Am să întorc faţă spre el,
am să-l privesc în ochi şi am să-ii spun “Hristos a înviat!“. Nu
mai era ce fusese prima dată. Nu mai era un impul
impuls interior. Era
ca într-o
o piesă de teatru. Adică eu ştiam ce-o
ce să-mi spună el, el
ştia ce o să-ii spun eu, ne cunoşteam reciproc. El ştia
încăpăţânarea mea, eu ştiam capacitatea lui, puţină lui
imaginaţie în care trebuia să reacţionezi exact aşa cum îl ştiam.
ştia
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E destul. Şi i-am spus “Hristos a înviat!”. El s-aa uitat la mine şi
a spus: “L-ai
ai văzut tu?”. Zic: “Domnule colonel, eu nu L
L-am
văzut când a înviat, dar cred în adevărul Învierii pentru
autoritatea celor care l-au
au văzut, pentru apostoli, pentru ucenici,
pentru martiri, pentru milioane de creştini care au murit slăvind
pe Hristos fie prin chinuri, fie prin moarte naturală, dar care
constituie garanţia că Hristos a înviat. Dumneavoastră, ştiţi, aţi
văzut Polul Nord? Dar credeţi în el pentru autoritatea atâtor
atâ
oameni de ştiinţă. Nici pe Stalin sau pe Marx nu ii-aţi văzut
decât în poză, dar credeţi în ei pentru autoritatea comuniştilor
care vorbesc de ei”.
Cu cât vorbeam, cu cât argumentăm logic, cu atât inima mea se
întrista. Cu atât lumina din celulă dispărea. Pentru că încercăm
să argumentez logic, cu logică umană, un adevăr care nu trebuie
argumentat. Simplă pronunţare a lui “Hristos a înviat!” era
suficient ca să-l convingă pe el sau să-ll piardă. Şi am înţeles că
am făcut un păcat şi Dumnezeu m-aa părăsit. Îngerul care
spusese “Adevărat a înviat“, care adusese lumina în celulă
plecase…
Vă mai spun câteva lucruri. În perioada instalării comunismului
în Rusia începuse activitatea brigăzilor ştiinţifice. Au ajuns într
întrun sat, au adunat sătenii şi le-au
au vorbit despre imposibilitatea
învierii lui Hristos. Şi la sfârşit au întrebat: “Are cineva de spus
ceva?” Şi s-aa ridicat un preot de acolo, un rus. Era că un ţăran.
Şi a spus: “Domnilor, eu aş avea ceva de spus”. “Poftim la masă
această roşie”. “Eu sunt un om prost, ca şi un ţăran. Nu ştiu prea
multe lucruri Dumneavoastră sunteţi oameni deştepţi (la masă
era chiar şi un filozof). Dar un lucru tot am să spun oamenilor
aceştia care sunt în sala. S-aa sprijinit în masă roşie şi a strigat
“Hristos a înviat!”
t!” şi toată sala a răspuns “Adevărat a înviat!“.
Această este cea mai mare demonstraţie privind învierea lui
Hristos. Şi eu lovisem în adevărul credinţei.” Extras din Părintele
Gheorghe Calciu-Dumitreasa – „Suferinţă că binecuvântare“, Ed. Cathisma,
Bucureşti, 2007 – Buciumul. Sursă: MĂRTURISITORII

Partizanii din munţi: primul front
anticomunist
Mihai MINCAN
Între 1945 şi 1959, în munţii României se ascundeau
aproape 1.200 de grupuri de luptători. Aceştia visau la
răsturnarea orânduirii sovietice şi la revenirea trupelor
anglo-americane.

C

u mult înaintea perioadei de disidenţă de la sfârşitul
anilor 1970 şi ultimul deceniu al comunismului, regimul
sovietic instaurat oficial în martie 1945 a avut de luptat
cu un duşman poate mai puţin vizibil,
ibil, însă cel puţin la fel de
dedicat stopării totalitarismului impus. Imediat după 23 august
1944, o parte dintre cei care prevedeau dezastrul ce avea să
urmeze s-au
au refugiat în ascunzişuri din munţi, complotând la
adresa comuniştilor, visând la dispariţia
ia acestora şi la revenirea
în România a trupelor izbăvitoare anglo-saxone.
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Istoricii i-au
au numit „partizani" şi au reunit acţiunile lor sub
numele generic de „Mişcarea de Rezistenţă". Printre oamenii
simpli însă, luptătorii din munţi au rămas cunoscuţi sub numele
pe care-ll iubeau cel mai mult: "haiduci". În decursul celor 15
ani ce-au
au urmat venirii sovieticilor, aceştia ss-au luptat cu
regimul, cu trădătorii şi condiţiile vitrege. Apoi, cu temniţele
grele şi cu umilinţa publică. O parte dintre ei mai trăiesc şi
astăzi. De sub prelata amintirilor de atunci, aceştia reconstruiesc
imaginea „Mişcării de Rezistenţă".
De la idealismul începutului la greutăţile vieţii petrecute în
ascunzişuri, neajunsurile, frica şi teroarea finalului. Toate aceste
elemente compun o imagine prea rar amintită astăzi, sau chiar
uitată sau ignorată cu desăvârşire din manualele de istorie a
României. Imaginea primilor inamici publici ai unui sistem ce
avea să arunce România în următoarele decade în teroare, frică
şi întuneric.
„Partizaniii îşi spuneau haiduci. Erau idealişti"
Din punct de vedere istoric, primele mişcări de rezistenţă
anticomunistă au apărut imediat după 23 august 1944. Potrivit
istoricului Florin Georgescu, de la Muzeul de Istorie a
României, primele grupuri formate, şi ccele care, de altfel, aveau
să devină şi cele mai celebre, au luat fiinţă dintr-un
dintr
idealism
total al membrilor. „Teoretic, în programul lor apăreau
obiective precum discreditarea acţiunilor Guvernului Groza,
intervenţia armată, pregătirea acţiunilor partizanilor
partiza
în vederea
căderii regimului socialist şi răspândirea de manifeste.
În fapt, cea mai mare parte a acţiunilor lor s-a
s rezumat la ultima
componentă", explică Florin Georgescu. Între anii 1944 şi 1962
au existat 19 centre de rezistenţă, răspândite în ma
mai toate zonele
ţării. Perioada delimitată însă, în sens clasic, ca fiind cea a
rezistenţei anticomuniste s-aa întins în perioada 1945 - 1959,
când au acţionat cel puţin 1.196 de grupuri, unele compuse
chiar şi din 120 de luptători.
Prioritatea zero: manifestele
Cele mai cunoscute grupări sunt considerate a fi "Haiducii lui
Avram Iancu", "Graiul Sângelui", "Sumanele Negre" şi
"Mişcarea Naţională de Rezistenţă".
Unul dintre punctele nevralgice ale organizării anticomuniste a
fost lipsa de unitate. Deşi, respectând
tând acest principiu, grupurile
separate au fost mai greu de distrus, lipsa unui plan comun de
acţiuni avea să ducă şi la sfârşitul mişcărilor. Taberele
luptătorilor anticomunişti erau în general localizate în zone
muntoase, retrase, pentru a face tot mai dificilă identificarea şi
prinderea partizanilor.
Aceştia îşi procurau hrana cu ajutorul sătenilor, cei care
cunoşteau până în cel mai mic detaliu activitatea "haiducilor".
De altfel, deşi în majoritatea cazurilor, oamenii din zonă
susţineau necondiţionat acţiunile partizanilor, au fost şi situaţii
în care câte o grupare a fost localizată şi atacată de forţele de
ordine ale vremii, chiar după "un pont" al unui sătean.
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"Acţiunile grupărilor aveau loc la intervale destul de mari de
timp. Existau situaţii în care aceştia îşi procurau arme prin
atacarea vreunei fabrici de armament sau unui convoi de soldaţi
aflaţi în tranzit. În general însă, partizanii erau mai preocupaţi
cu redactarea, tipărirea şi împărţirea unor manifeste cu nume
precum "Cuvânt înainte", "Naţiunea şi Statul" sau
"Naţionalismul", povesteşte istoricul Florin Georgescu. Deşi
este delimitată istoric ca având loc până în 1958, şi chiar şi mai
târziu, perioada de glorie a mişcării de rezistenţă a avut loc în
primii ani după momentul 23 august 1944.
"Pe măsură ce comuniştii se integrau tot mai bine, puneau încetîncet mâna pe instituţiile statului, mişcările de partizani se
dizolvau. Speranţa mai renăştea ocazional, cum a fost la
moartea lui Stalin, sau la revoltele anticomuniste din Polonia şi
Ungaria, din 1953 şi 1956, dar efectul mişcării de rezistenţa era
deja, la acest moment, unul destul de şubrezit.
Una dintre cauzele cele mai importante ce au dus la desfiinţarea
mişcării de rezistenţă a fost pusă la punct chiar de către Teohari
Georgescu, instalat în funcţia de ministru de Interne la 6 martie
1945. Sub atenta îndrumare a unor spioni ruşi, acesta a pus la
punct un sistem de infiltrare a unor informatori în interiorul
grupărilor de partizani. Mişcarea a fost posibilă şi datorită slabei
organizări administrative a partizanilor, cei care introduceau
noii membri printr-o simplă recomandare a unor cunoscuţi sau
simpatizanţi.
Potrivit lui Florin Georgescu, la nivelul anului 1948, autorităţile
comuniste cunoşteau cu precizie unde se află partizanii, care
sunt dotările acestora, numărul de membri, activităţi, dar şi
gradul de pericol pe care-l reprezenta fiecare grupare.
„M-au anchetat aşa, împuşcat"
Cândva a fost un munte de bărbat care cunoştea ca-n palmă
toate cărările ascunse ale Făgăraşului. Acum nu mai e decât o
umbră ce recunoaşte, pe pipăite, simplul drum dintre pat şi
canapeaua din bucătărie. Condamnat de către comunişti la zece
ani de închisoare, bătut, interogat, vlăguit de munca silnică, se
mişcă greu prin casă întrebându-se care-i mai e rostul. Acesta
este Ion Ilioiu, ultimul partizan în viaţă din zona Făgăraşului,
care a luptat activ cu arma în mână.
Racolarea: „Eram mai bun"
Avea 18 ani când a intrat în vârtejul unor evenimente ce aveau
să-i marcheze definitiv viaţa. În 1948 terminase şcoala primară
în sat (Sâmbăta de Jos) şi ajunsese în anul I la Liceul „Radu
Negru" din Făgăraş. În vremea aceea, nimeni din familia sa nu
făcea politică. Avusese o rudă, profesorul Pătraşcu, care fusese
ministru legionar, dar nu acesta îi influenţase viitoarea hotărâre
de-a intra în rândul partizanilor. În general, opinia oamenilor
simpli l-a determinat să facă acest pas, iar un fost coleg de liceu,
Gojaru (devenit preot peste ani în comuna Ucea), l-a racolat.

Grupul care se formase m-a ales pe mine, că eu eram mai bun
decât alţii", povesteşte Ilioiu.
Fuga în munţi
La puţin timp după ce a fost racolat s-a auzit că o maşină a
Securităţii a venit în oraş şi că s-au făcut câteva arestări. S-au
ascuns la nişte rude din Sâmbăta de Sus. „Am luat ceva brânză
de la ciobani, ne mai dădeau şi oamenii, dar după aceea
lucrurile s-au tot înăsprit. Atunci ne-am hotărât să ne ducem să
stam în pădure, că n-or să vină după noi. Câţiva ajunseseră în
munţi şi erau comandaţi de Ioan Gavrilă. În anii cât am stat în
pădure ne-am întâlnit de mai multe ori cu ei şi pe unii dintre
colegi i-au prins şi i-au împuşcat. Sora unui băiat era
economistă, căsătorită, a născut chiar în puşcărie, iar când i-au
dat drumul a paralizat şi a murit".
Dulce ca mierea e glonţul patriei
Şase ani a stat ascuns în munţi împreună cu alţi 20 de camarazi.
Mergeau pe la stânele ciobăneşti după brânză şi lapte sau
coborau cu precauţie şi teamă în satele unde ştiau că-i mai ajută
oamenii. În rest, se hrăneau cu ce le dădea pădurea. Adunau
fructe, culegeau ciuperci sau vânau. Treptat însă se strângea
cercul.
Într-un schimb de focuri, în pădurea de la Avrig, Ilioiu a fost
împuşcat în piept. Confundându-l cu comandantul Gavrilă
(acesta îi lăsase lui binoclul) intenţionat a fost numai rănit, căci
securiştii aveau ordin să-l prindă viu pe acesta. L-au lovit cu
cizmele, chiar împuşcat fiind, şi l-au dus la sediul lor din
Făgăraş. „M-au anchetat aşa, împuşcat, nu m-au lăsat să mă
vindec, decât mă pansau. Când într-un târziu m-au operat, m-au
lăsat mult timp deschis ca să arate la toţi că sunt bandit...".
Eliberarea: drumul pe jos
A fost eliberat în 1964, odată cu majoritatea deţinuţilor politic.
Soţia sa, doamna Iosefina, povestea că, atunci când i-au dat
drumul, de bucuria eliberării, a mers pe jos tot drumul din Voila
până în Sâmbăta de Jos. Mamă-sa păştea nişte purcei la capul
satului. Nu l-a recunoscut, dar nici el n-a recunoscut-o.
A muncit câţiva ani la cooperativa agricolă din sat, la scos
cartofi şi la secerat. Ultimii 15 ani, până când a început să
orbească, i-a petrecut ca muncitor la Întreprinderea de Mecanică
Fină „Economica" din Făgăraş. A fost pensionat pe caz de
boală. Astăzi, bătrânul vorbeşte rar. Are în schimb buzele
strânse şi fruntea încruntată, chinuită mereu de fantoma
halucinantă a aducerilor aminte.

„Toţi oamenii erau atunci împotriva Guvernului. Le era frică să
nu vină comuniştii să le ia pământurile şi să-i lase săraci.
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Rezistenţa anticomunistă - grupul de
la Făgăraş. Istoria unui bilet confiscat de
Securitate. Gheorghe Haşu (1921-1957)
(1921
Jurn. Ioana HAȘU

Grupului
rupului de rezistenţă împotriva comunismului din
Ţara Făgăraşului.

E

vorba de una din cele mai de durată rezistenţe din
România, care a activat în perioada 1948-1957.
1948
Tinerii
care au fugit în munţi şi au luptat cu Securitatea vreme
de aproape 10 ani au fost sprijiniţi de peste o mie de familii din
zonă, care au denunţat abuzurile
uzurile şi crimele comunismului. Cei
care s-au
au ridicat împotriva comunismului au fost persecutaţi
vreme de jumătate de deceniu. La peste 50 de ani de la uciderea
partizanilor, istoria rezistenţei din Ţara Făgăraşului şi jertfele de
atunci sunt încă puţin cunoscute.
unoscute. În descoperirea lor ne va fi
ghid Ioana Haşu, jurnalist, cercetător CNSAS, nepoata
partizanului Gheorghe Haşu:
Puteri îngropate în noi…
Denigrarea grupului de rezistenţă făgărăşean a început în
anii '50, când Securitatea fabrica primele legende m
mincinoase:
că erau bandiţi, că s-au
au trădat între ei, că şi
şi-au turnat
sprijinitorii. Noii reprezentanţi ai regimului simţeau importanţa
luptei şi consemnau în documente de circulaţie internă:
„războiul de partizani e un război moral“.
Sistematic, vreme de 50 de ani, au încercat să le distrugă
memoria. Numele lor a fost interzis, iar durerea celor apropiaţi
s-aa stins în amnezie. Odată cu actele, identitatea şi chipurile lor
au fost confiscate; trupurile au fost aruncate în gropi comune,
iar rudele constrânse să se dezică de ei. Pentru supravieţuitori, a
urmat o jumătate de veac de durere surdă, de paralizie
sufletească. Abia a treia generaţie începe să descifreze această
pagină mototolită a istoriei recente. Cei care au organizat
represiunea, au încă motive săă ascundă adevărul.
Lupta anilor '50 e lecţia fără de care nu putem înţelege
România de azi – delaţiunea, neîncrederea, frica, duplicitatea,
nesiguranţa, nepăsarea de care ne izbim în toate domeniile, la
toate nivelurile. Toate au fost cultivate în comuni
comunism şi au
devenit baza familiei, a şcolii, a societăţii. Le putem depăşi
conectându-ne
ne la valorile celor care nu au cedat şi nu au trădat.
Războiul moral continuă, iar miza e aceeaşi. Rezistenţa de
atunci arată că România are resurse de capital uman. Există un
rezervor la care ne putem conecta. Cu o singură condiţie: să îl
descoperim. În faţa duşmanului de atunci, partizanii au răspuns
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cu demnitate, cu îndrăzneală, cu rugăciune. Moartea lor e jertfa
pe care putem propti încrederea în România de azi. De la ei
putem învăţa să înfruntăm duşmanul de acum. Nu ne mai bate şi
nu ne mai torturează trupurile, însă e mult mai perfid: ne
slăbeşte voinţa şi ne încătuşează sufletul. Dacă ne uităm doar în
jur, vom ceda – convinşi de fatalitatea unui fals: „Aşa suntem
noi, aşa am fost totdeauna…”. Odată cu partizanii, dezgropăm
puteri îngropate în noi şi despre care nu ne-a
ne spus nimeni.
Ce putem învăţa azi de la luptătorii din munţi? Răspunde
chiar unul dintre ei: „Dacă m-ar
ar întreba cineva ce aş vrea să
fiu pentru alţii, m-aş
aş rezuma să spun că aş vrea să fiu un
îndemn: la sinceritate, la curaj, la claritate, la a judeca
lucrurile având dreptul şi la greşeală, dar totul cu sinceritate
şi curaj. Noi nu putem fi modele, ci numai îndemnuri. Noile
modele vor trebui create de cătree cei care acţionează“ - Ion
Gavrilă Ogoranu, conducătorul partizanilor din Munţii Făgăraş,
una din cele mai importante mişcări de rezistenţă armată din
România.
Scrisoare de dragoste pentru bunica
„Dragă nevastă, nemaivăzându-te
nemaivăzându de mult, pe tine şi pe
copii, mi-ee tare dor de voi. Şi nu pot să vă văd. Totuşi,
Dumnezeu este cu toţi şi veghează toate…“ Aşa începe un bilet
confiscat de Securitate în 1953. E scris de Gheorghe Haşu, care
făcea parte din grupul de rezistenţă împotriva comunismului din
Munţii Făgăraş.
ăraş. Eugenia avea 24 de ani, 2 copii, câteva
microfoane montate în casă şi mai multe arestări la activ. Era
urmărită în permanenţă, bătută şi anchetată, iar Securitatea
încerca să o forţeze să îşi trădeze bărbatul – duşman al
regimului. Gheorghe Haşu denunţase
nţase abuzurile comunismului şi
se ascundea în munţi, alături de alţi 11 făgărăşeni, membri ai
grupului de rezistenţă condus de Ion Gavrilă Ogoranu.
Scrisoarea n-aa ajuns niciodată la destinaţie. Cel căruia îi
fusese încredinţată a fost arestat şi a predat hârtia. Doar
începutul se mai poate citi, într-un
un dosar din arhiva CNSAS.
Gheorghe Haşu a fost prins în 1955. A fost executat doi ani mai
târziu, la Jilava. Nu a apucat să îşi ia rămas bun de la soţie, dar
i-aa transmis un ultim mesaj, înainte de arestare: „Spuneţi-i să
mă ierte. Şi să crească copiii cum i-oo ajuta Dumnezeu“.
Doi ani de căsătorie
Gheorghe Haşu era un ţăran înstărit din satul Pojorta,
raionul Făgăraş. Nu făcuse niciodată politică. Era cunoscut ca
priceput tâmplar, meşter de acoperişuri. Rănit
Răni şi decorat în al
Doilea Război Mondial, odată întors acasă ss-a grăbit să-şi caute
soţie. Un prieten din copilărie, conducătorul grupului de
rezistenţă în care avea să intre, nota peste ani: „După armată,
Ghiţă a umblat o iarnă cu sania prin sate, prin şezători,
şe
şi, spre
invidia atâtor fete, şi-aa ales de mireasă o fată de 16 ani, micuţă,
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de-abia intrată în joc, veselă, atât de veselă că şi uitase să plângă
când căruţa de nuntă a dus-o la el acasă“. (Ion Gavrilă Ogoranu,
Brazii de frâng, dar nu se îndoiesc, vol I – memorii publicate
după 1990)

un moment favorabil răsturnării comunismului. Ştiau că în
România există şi alte grupări de rezistenţă şi sperau că
americanii nu vor accepta ca ţările din Europa răsăriteană să
rămână sub dominaţie sovietică.

Eugenia Comanici şi Gheorghe Haşu s-au căsătorit în 2
februarie 1947. El avea 25 de ani, iar ea nu făcuse 18. În iarna
următoare, li s-a născut primul copil. Viaţa lor împreună a durat
doi ani. Apoi au început cei 50 de ani de prigoană comunistă.

Prima condamnare
La câteva luni după fuga în munţi, partizanii au fost
condamnaţi în lipsă pentru „constituire în bandă cu scop terorist
şi crimă de uneltire împotriva regimului“. În iulie 1951, pe casa
familiei Haşu din Pojorta a fost afişată sentinţa de condamnare.
Ca prim conducător al grupului de rezistenţă din Făgăraş,
Andrei Haşu a fost condamnat la moarte şi confiscarea averii.
Avea să fie ucis de Securitate un an mai târziu, în februarie
1952, trădat de un sătean care ştia unde se ascunde. Fratele lui,
Gheorghe, a primit 25 de ani de muncă silnică. Calea întoarcerii
din munţi era închisă definitiv. Părinţii partizanilor au fost
obligaţi să semneze mandatele de arestare şi să achite
cheltuielile de judecată. Sperând că Gheorghe va apărea la
proces, Securitatea o obligă pe Eugenia Haşu să intenteze
proces de divorţ. În lipsa ambilor soţi, Tribunalul Făgăraş
pronunţă sentinţa. Eugenia se întoarce în satul părinţilor. Odată
cu ea, se mută securiştii în civil şi informatorii care o urmăreau.

Fuga
Ultima întâlnire
În februarie 1949, gospodăria familiei Haşu a fost
percheziţionată de Securitate. Fără mandat, fără explicaţii. În
hornul casei a fost găsită o armă. „Era o puşcă ZB, confiscată de
mine şi de fratele meu cu o lună înainte, de la nişte braconieri
prinşi pe pământurile noastre. Am strigat la ei, au lăsat arma şi
au fugit“ - declara Ghiţă în anchetele la Securitate de mai târziu.
Gheorghe şi fratele lui, Andrei, nu erau acasă; tatăl lor a
fost ridicat. S-a întors după trei zile, bătut şi schimbat,
sfătuindu-şi fiii să se ascundă dacă vor mai fi căutaţi de noii
reprezentanţi ai statului. „Nu am avut încredere că vor soluţiona
în mod drept această chestiune. M-am ascuns pentru că nu am
vrut să risc o eventuală nedreptate care mi s-ar fi putut face.
Erau zvonuri în tot satul, erau arestări peste tot.“ (Gheorghe
Haşu – 1957, dosarele CNSAS)
Andrei şi Gheorghe dormeau într-o gaură săpată în grajd,
sub locul vitelor. De acolo asistau în tăcere la percheziţiile tot
mai dese ale Securităţii, la bătăile şi umilinţele pe care le
îndurau părinţii, cele trei surori şi Eugenia, însărcinată cu al
doilea copil. Noaptea, îşi căutau prietenii, în satele din zonă.
Aşa au aflat că şi alţii se ascundeau, urmăriţi de Securitate: fii
de chiaburi, membri ai partidelor istorice PNŢ ori PNL,
studenţi, elevi, ţărani care se opuneau regimului. Întâlnirile
începeau şi se încheiau cu o rugăciune – consemnează primii
informatori ai Securităţii.
Ideea plecării în munţi a avut-o Andrei Haşu. În
primăvara anului 1950, cei 12 tineri au fugit în munţi, aşteptând
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În casa părintească, Eugenia Comanici naşte al doilea
copil. Deşi era riscant, Gheorghe a coborât din munţi să-şi vadă
fiul. Momentul e relatat de Ion Gavrilă Ogoranu – care în
ultimii ani ai vieţii s-a întâlnit cu rudele partizanilor. E singurul
din grup care nu a fost prins de Securitate:
„Era duminică dimineaţa. Fetiţa se trezise şi, aşezată pe
pieptul lui, îi închidea ochii cu mânuţele şi îi poruncea: cuncăte, tată, cuncă-te. Avea doi ani. Alături, mama îşi alăpta
pruncul. Era atâta linişte în casă, în sat şi parcă în lume. (…)
Securiştii s-au repezit la poarta încuiată şi o dărâmară. În casă,
Ghiţă adună repede ceva haine cu el, îşi luă raniţa şi puşca, sări
pe o fereastră în grădina unui vecin şi se îndepărtă printre pomi.
Tânăra nevastă acoperi patul unde dormise soţul, închise
fereastra şi ascunse la repezeală hainele rămase de la el; se ruga
în gând, cu copilul în braţe. În grabă, uită acele câteva fire de
floarea-reginei, pe care soţul i le adusese de la munte, aşezate
într-un pahar pe fereastră. Acest lucru i-a pus pe securişti la
bănuială şi au făcut percheziţie, găsind hainele ascunse şi
bocancii lui Ghiţă. Un ofiţer i-a aruncat copilul din braţe şi a
început s-o lovească: «Unde ai ascuns banditul, căţea?»“ (Brazii
se frâng, dar nu se îndoiesc, vol I)
Eugenia, împreună fratele adolescent şi părinţii au fost
duşi la Securitatea din Făgăraş. Au urmat zile şi nopţi de
coşmar: „Tânăra nevastă a îngenunchiat înaintea lor: «Lăsaţi-mă
să mă duc la copii. Credeţi-mă, nu ştiu unde poate fi bărbatul
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meu. Sau aduceţi-mi măcar copilul aici să-ll alăptez că altfel îmi
moare». «Un pui de bandit mai puţin, poate să moară!» «Atunci
omorâţi-mă şi pe mine, să se termine odată!»“
Zdrobiţi de bătăi, au fost eliberaţi peste câteva zile; peste
o vreme au fost luaţi iar, apoi din nou... Tatăl Eugeniei avea să
fie trimis la Canal. Mama Eugeniei, ca şi părinţii fraţilor Haşu, a
fost urmărită, bătută şi anchetată periodic.

Istoria nespusă a Dunării însângerate
Mădălina COTOC

Arestat şi executat
Gheorghe
ghe Haşu a fost arestat în vara anului 1955, când
ultimii partizani din munţi au fost prinşi prin trădare.
Securitatea le-aa întins o cursă, cu ajutorul unui fost sprijinitor al
grupului – acesta le-aa promis să intermedieze o fugă în Grecia.
Alături de ceilalţi,
lalţi, a fost condamnat la moarte prin
împuşcare. Cel mai bun ţintaş al grupului din munţi explica la
proces: „Deşi am avut armă, nu am făcut uz de ea nici când
aveam ocazia. Au fost situaţii când eram la 5 metri în spatele
unor soldaţi, dar nu am tras, pentru
ntru că nu am vrut să fac crimă.
Nu am tras niciodată primii într-oo confruntare. Am folosit arma
doar ca apărare, când n-am
am avut de ales. În toţi anii, am tras de
trei ori şi nu am omorât pe nimeni“ (CNSAS – declaraţie din
timpul procesului)
În celula lui a fost introdus un informator sub acoperire.
În noiembrie 1955, acesta raporta: „Gheorghe Haşu îşi face
rugăciunea liniştit, ţine post“. O întâmplare din acelaşi post al
Crăciunului: „Gheorghe Haşu se ruga în genunchi. Domnul
ofiţer a intrat în celulă şi l-aa întrebat ce face. El a spus că se
roagă lui Hristos. Ofiţerul i-aa interzis să se mai roage în
genunchi. Gheorghe Haşu nu i-aa răspuns nimic, dar a continuat
să se roage în picioare“.
A fost executat în 17 noiembrie 1957, la Jilava, alături de
ceilalţi partizani. Trupurile au fost aruncate într-o
într
groapă
comună. Despre soarta lui Gheorghe, soţia lui nu a aflat nimic
oficial decât după 1990. Abia atunci a încetat şi supravegherea
Securităţii.
ţii. Cei doi copii au avut dosar de mici, iar eticheta de
„fii ai banditului” i-aa urmărit la şcoală, apoi la serviciu. La
câţiva ani după evenimentele din 1989, o soră a lui Ghiţă a
descusut din spatele unei icoane singura fotografie cu el care a
scăpat vigilenţei Securităţii.
În 2010, fiul lui a găsit întâmplător fotografii de la nunta
părinţilor, ascunse de Ghiţă în podul casei, înainte de fuga în
munţi.
Eugenia Comanici are 84 de ani, cinci nepoţi şi şapte
strănepoţi. Abia în 2012 a aflat de biletul pe care i l-a
l trimis
soţul, acum 60 de ani. Sursa: Apostolat în Ţara Făgăraşului nr. 72,
martie-aprilie 2013
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Întâlnire emoționantă
ționantă în Clisura Dunării. Foștii
deținuți
ținuți politici și deportați în Bărăgan și-au
și
amintit de
perioada în care mulți
ți români ce-și
ce
căutau libertatea
dincolo de Dunăre au sfârșit
șit secerați de gloanțe, pe vremea
comunismului. ”Dunărea însângerată”
rată” mai este denumit
fluviul care a ucis mare parte dintre cei care se încumetau
să înoate până pe malul sârbesc.
”Am avut bucuria de a întâlni şi reîntâlni cu foştii deţinuţi
politici şi foştii deportaţi în Bărăgan din filialele AFDPR
Braşov şi Bucureşti,
i, care au venit în zona noastră pentru a
rememora ceea ce au trăit în urmă cu mulţi ani, momente de
mare încărcătură emoţională, atât din punct de vedere istoric,
cât şi sufleteşte. Mulţi au încercat în anii 1949, 1950, 1951, să
treacă înot Dunărea, pentru
u a ajunge pe pământul libertăţii, o
Dunăre însângerată, după ce mulţi şi-au
şi
pierdut viaţa aici,
înecaţi, alţii fiind capturaţi şi bătuţi mai apoi în miliţiile din
zonă, de unde au fost transferaţi în penitenciarele din ţară, dar şi
seceraţi de gloanţele soldaţilor
oldaţilor care păzeazu frontiera, doar
pentru că au visat să fie liberi”, a declarat Cornelia Fetea,
preşedinta Asociaţiei Foştilor Deţinuţilor Politici şi Foştilor
Deportaţi în Bărăgan din Caraş-Severin.
Severin. Foştii deţinuţi politici
şi foştii deportaţi au ţinut
ut să vadă Dunărea şi la intrarea
fluviului în ţară, după ce alte întâlniri le-au
le
avut în zona unde
acesta se varsă în mare, acolo unde tinerii de la vremea aceea au
săpat Canalul Dunăre-Marea Neagră.
”Din această parte a ţării au fost deportaţi mulţi oameni,
oame
deopotrivă, români şi sârbi, având în vedere că în 1951 exista
un conflict între preşedintele Iugoslaviei de atunci, Iosip Broz
Tito, şi Moscova, fapt pentru care ss-a dorit să se scape de
fruntaşii satelor şi de cei care opuneau rezistenţă comunismului.
comunismului
Au fost deportaţi, din Caraş-Severin,
Severin, români, sârbi şi cehi.
Toate acestea ar trebui cunoscute de tineri, pentru a păstra vie,
pe mai departe, memoria celor care au dispărut”, a afirmat
Cornelia Fetea. Octav Joza, preşedintele Asociaţiei Foştilor
Deţinuţii Politici din România şi subsecretar de stat în Guvernul
României cu problemele foştilor luptători din rezistenţa
anticomunistă susţine că această deplasare a fost una culturala,
istorică, educativă, religioasă și comemorativă în egală măsură.
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”Această zonă, Orşova – Moldova Nouă, am intitulat-o
intitulat Dunărea
Însângerată şi este motivul pentru care am venit aici. Lăsând la
o parte frumuseţile defileului Dunării, noi nu putem să
să-i uităm
pe cei care au încercat să scape din lagărul comunist, încercând
să treacă fluviul
luviul spre Serbia, iar mai apoi spre Occident, dar
care au fost împuşcaţi de către grăniceri. Curentul fluviului
ducea cadavrele pe malul sârbesc, fapt pentru care, în ţara
vecină, sunt sute de morminte a unor persoane neindentificate.
De aceea facem aceste
te excursii în care luăm cu noi şi tineri,
pentru a cunoaşte istoria părinţilor, bunicilor sau străbunicilor
lor”, a subliniat Octav Joza. Tot pentru a cunoaşte aceste
lucruri, în ultimii 12 ani, preşedintele Asociaţiei Foştilor
Deţinuţi Politici din România
ia a susţinut circa 150 de conferinţe,
la care au fost prezenţi aproape zece mii de elevi de liceu,
studenţi
şi
chiar
profesori
de
istorie.
Alături de foştii deţinuţi politici şi foştii deportaţi s-a
s aflat şi
primarul oraşului Moldova Nouă, Adrian Torma, vădit
v
emoţionat
de
poveştile
de
viaţă
ale
oaspeţilor.
”Am avut bucuria să fiu alături de foştii deţinuţi politici şi foştii
deportaţi în Bărăgan. A fost un moment excepţional şi extrem
de emoţionant pentru mine, mai ales că până acum nu am avut
contact cu ceea ce s-aa întâmplat în perioada respectivă, decât
din cărţile de istorie. De data aceasta am ascultat poveştile pe
viu şi mi-aş
aş dori ca toţi copiii şi tinerii să ajungă să le cunoască.
Eu sper că s-au
au simţit bine la noi. Sper, de asemenea, ca pe
viitor, printr-un
un monument ce va fi ridicat la Moldova Nouă, să
ne aducem aminte, în permanenţă, de aceşti oameni
extraordinari, care au luptat împotriva regimului comunist, în
cea mai grea perioadă”, a precizat primarul oraşului Moldova
Nouă, Adrian Torma.

În memoria părintelui Vasile Teleman

Dr. Teona SCOPOS – Iași
Am căutat în amintiri lucruri concrete despre
părintele Teleman Vasile. După atâți
ți ani de la trecerea lui în
neființă, îmi dau seama că-ll port în suflet cu mult, mult
drag, dar nu știu foarte multe despre viața lui.

știa situația familiei noastre, fiind din Ciurea), spunându-i că a
venit socrul ei din închisoare și că avem tren să mergem to
toți
trei, eu, mama și tata, la țară, să-ll vedem. Pe drum nu mi-a spus
prea multe, sau poate nu mai țin eu minte. Oricum, era ceva
schimbat la mama: preocupată, ușor
șor încordată, dar nu supărată
ci mai degrabă surprinsă de o veste bună, dar neașteptată.
Acasă, în singura cameră în care locuiam pe atunci cu părin
părinții
mei, tata înghesuia într-oo valiză multe haine și încălțăminte,
tăcut, aproape tremurând. Eu știam că am un bunic, că este
plecat la București să-mi
mi cumpere bomboane. Nu țin minte să fi
auzit discuții
ții despre el și despre necazurile lui. Posibil mă
fereau de orice lucru pe care nu-ll puteam în
înțelege. Tot drumul
(până la gară, mersul cu trenul și drumul pe jos până la casa
bunicilor), părinții
ții mei au tăcut.Simțeam că avea să se întâmple
ceva foarte important. Cum m-au
au luat cu ei, muream de
curiozitate. Am intrat în casă. Nu țin minte nicicum reacția
mamei, a tatei sau a bunicilor unii fa
față de alții. Îmi amintesc
doar că m-am speriat cumplit când l-am
am văzut și că am plâns de
frică. L-am văzut așezat
șezat pe marginea patului,
patului un pat vechi, cu
tăblii metalice vopsite la capete. Stătea
ătea cu fruntea plecată, ras în
cap, cumplit de slab, pământiu și cu mâini osoase, foarte mari,
sprijinite pe genunchii ce împungeau pantalonii de slab ce era.
Peste ani și ani, când am văzut niște
ște documentare din lagărele
naziste am avut în față aceeași imagine cu oameni cașectici,
ca
piele și os, la limita supraviețuirii. M-a
M privit cu ochi atât de
calzi ... și atât de bolnavi ...Avea un strabism divergent la unul
din ochi și căutătura lui părea aproape monstruoasă. După
primele vorbe m-am liniștit. Nu știu
iu ce mi
mi-a spus. Îmi aduc
aminte doar căldura vocii lui, bucuria de a fi acasă și de a ne
vedea. Se exprima greu. Era ostenit, frânt pe ddinăuntru, dar viu
și acasă. M-a luat pe genunchi și de atunci l-am
l
iubit
necondiționat. Nu l-am
am mai văzut nici slut, nici slab, nici străin.
Nu am nicio fotografie de atunci. La o bună bucată de vreme
vreme, a
fost operat la ochi și una din fotografiile pe care vi le pun la
dispoziție
ție îl arată cam la un an de la eliberare.

P

entru mine a fost BUNICUL, un om clădit din suflet,
înțelepciune și bun simț. Pragmatic vorbind, mi-a fost
bunic vitreg, așa cum tatei, DUMNEZEU să
să-i ocrotească
și lui veșnicia, i-a fost tată vitreg.”Vitreg” nu este numai un
cuvânt dur, dar total nepotrivit cu ceea ce a însemnat părintele
Vasile pentru familia mea. L-am iubit și ne-aa iubit pe toți,
to
nepunându-ne
ne nicioadată problema că nu am fi rude de sânge.
Prima oară l-am văzut pe la șase ani, imediat după ce a venit
din închisoare. Nu am amintiri prea multe de la acea vârstă, dar
întâlnirea cu bunul meu bunic m-aa marcat profund. Eram în
ultimul an de grădiniță și-mi
mi amintesc că a venit mama mai
devreme să mă ia acasă. A vorbit cu doamna directoare (un om
dintr-o bucată, o femeie serioasă, curajoasă și înțeleaptă, care
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Ceea ce-mi amintesc foarte bine, discutându-se mult în
familie ani buni, a fost reacția
ția câinelui din curtea bunicilor în
ziua sosirii din închisoare. Mulți
ți ani ai copilăriei mele m
m-am
bucurat de prezența lui Zigu (cine l-oo fi botezat așa
a ?) în ograda
de la Ciurea. A fost cel mai longeviv câine din câ
câți am avut. A
trăit peste douăzeci de ani. A suferit mult după plecarea de
acasă a bunicului. În ziua
iua când a venit din închisoare,
închisoare a rupt
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lanțul și i-a fugit în întâmpinare. De la halta Piciorul Lupului,
cea mai apropiată de casă și locuința bunicilor, erau cam doi
kilometri de mers pe jos, de-a lungul unei căi ferate dezafectate.
Cam pe la jumătatea drumului, bunicul s-a trezit cu un câine
masiv care-i sare drept în față. După spaima și surpriza inițială,
l-a recunoscut pe Zigu. A fost prima ființă dragă întâlnită la
sosirea acasă. Ani mulți am tot povestit despre asta.

ianuarie 1963, a trimis-o unui bun prieten din sat, neștiind nimic
de soarta familiei, de locul unde se mai afla bunica (singură
acasă - cum a și stat, sau plecată la copii), iar următoarele
două le-a trimis bunicii, în martie 1963 și în iulie 1963, lună
când a și venit acasă. Am ataşat mai jos Cărţile Poştale faţăverso.

Bunicul a venit la Ciurea la câteva luni după ultima carte
poștală trimisă. Bunica nu a fost luată total prin surprindere,
pentru că aflase deja că s-ar putea să-l vadă acasă. După
arestare, mare parte din pământul din jurul casei a fost
confiscat, la fel o jumătate din casa, nici mare, nici terminată.
Conducerea comunei a hotărât să locuiască în partea confiscată
a casei o salariată de la primărie. S-a nimerit să fie o persoană
cu suflet, nevinovată în nici un fel de nedreptățile la care mi-a
fost supusă familia. De la ea a aflat bunica de posibila
eliberarare a bunicului. Tânăra de atunci a urmat școala sanitară,
a fost asistentă medicală în Iași și am fost în relații bune toată
viața. Acum este pensionară, cu mulți ani în spate. Îi doresc tot
binele din lume.
Bunicul picta deosebit de bine. Îmi plăceau cel mai mult
lucrările în cărbune. Lucra chiar cu cărbuni din sobă. Îmi aduc
aminte un înger cu aripi diafane care, doar în nuanțe de alb, gri
și negru, părea că reverberează în lumină.Când s-a mutat la Iași,
să locuiască cu mine, s-au irosit multe amintiri de la țară. Mi-aș
fi dorit mult o pâlnie de la un vechi patefon și lucrarea cu
îngerul în cărbune. Am păstrat câteva fotografii, o ceșcuță de
cafea și o furculiță. Restul ...Bunicul a vândut casa la câțiva ani
după moartea bunicii, iar noul proprietar s-a comportat în așa
fel, încât s-au prăpădit multe, multe lucruri.
Când treceam în ultima clasă de liceu, în vacanța de
vară, am stat mai multe zile la țară, luându-mi cu mine și cartea
de biologie, pentru a mă pregăti din timp pentru admiterea la
medicină. Îmi aduc aminte cum citeam la umbra unui copac, iar
bunicul m-a întrebat ce fac acolo. Mândră de mine, i-am spus că
citesc structura ficatului. ”Mițulincule (așa îi plăcea să mă
răsfețe ), cu ficatul e treabă serioasă. Are o structură aparte și o
circulație sanguină diferită de alte organe și mă refer mai ales la
sistemul port”. Am rămas uluită. Eu abia pricepeam ce citeam
atunci, proaspăt, el îmi dădea amănunte foarte bine înțelese și
reținute de peste cincizeci de ani. Era înțelept și modest. Știa
mai multe limbi străine, avea o cultură generală solidă, citea
foarte mult. În viața de zi cu zi era modest, făcea naveta între
Ciurea, Covasna și Iași, cel mai mult timp acordându-l reparării
bisericii din satul unde a slujit până la ieșirea la pensie.
După mulți ani, rămas a doua oară văduv, s-a mutat la Iași,
în locuința mea, apartament în care locuiesc și în prezent. Mi-a
arătat, într-una din zile, trei cărți poștale pe care le-a putut
trimite familiei, abia în ultimul an de detenție. Prima, în
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A păstrat și biletul de călătorie de la Aiud la Ciurea.

Aceste petece de hârtie au o mare valoare pentru mine. Rar
caut în cutiile cu ”vechituri”, dar știu că am în casă, nu numai în
suflet, amintiri neprețuite. Când mi le-a arătat, bunelul mi-a
relatat un lucru deosebit de emoționant. Pe drumul de la Aiud la
Iași, într-o gară unde aștepta un tren de legătură, undeva în
Transilvania, a văzut o femeie voinică, după port țărancă din
partea acelor locuri, care mânca, pe o bancă, pâine cu ceapă și
slănină de pe un ziar. Femeia l-a văzut și ea.”Te văd flămând
după căutătura ochilor, pari a veni din pușcărie, dar după cum
arăți, sigur ți-ai ispășit pedeapsa. Nu te întreb ce ai făcut. La cât
ești de slab și gălbejit, ai suferit mult și dacă te-au eliberat,
înseamnă că ai fost iertat. Hai, mănâncă, nu te sfii și ia restul cu
tine, că poate mai ai cale până acasă”. Cam așa au fost vorbele
țărăncii. Bunicul a mâncat cu poftă, a mulțumit și s-a jurat, în
mintea lui, s-o pomenească în toate rugăciunile sale. Femeia nu
a știut că e preot. Nu l-a iscodit cu nimic. L-a omenit și atât.
Bunicul n-a îndrăznit să-i întrebe numele, dar a pomenit-o toată
viața, simțind că bunul DUMNEZEU știe pentru cine sunt
gândurile bune.
Cum a ajuns să fie preot? Bunicul Teleman s-a născut pe 26
noiembrie 1903, din câte știu la Bacău. A rămas orfan de mamă
pe la trei ani, fiind crescut printre colegii, superiorii și
subalternii tatălui său, ofițer. Știu foarte puține lucruri din acele
timpuri. Nu a avut o copilărie fericită. Nici nu a prea voribt
despre asta. A urmat cursurile seminarului teologic de la
Tg.Neamț. Am o fotografie cu colegii de la internat, bunelul
fiind băiatul din mijloc. A fost făcută, după datele de pe verso,
în mai 1924. Avea deci 21 de ani.
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Faculatea de teologie a urmat-o la Cernăuți. În fotografia acelor
vremuri, este alături de colegi, poate și profesori, dacă privim
chipurile celor din imagine. Bunicul este al treilea dintre cei
fotografiați în picioare.

După facultate, s-a căsătorit cu o învățătoare și a fost
repartizat ca preot la Ciurea, județul Iași. După nașterea celui
de-al patrulea copil, soția s-a stins repede, repede, diagnosticată,
după posibilitățile vremii, cu leucemie. Se odihnește într-un
mormânt din curtea bisericii din Ciurea. Copilul abia născut, un
băiețel, a fost luat spre grijă de rude din partea mamei, stabiliți
în București. Peste ani l-am cunoscut, este tată și bunic la rîndul
lui, locuiește cu soția la Piatra-Neamț și seamănă mult, fizic
vorbind, cu părintele Vasile. Ceilalți trei copii, două fete și un
băiat, au rămas la Ciurea. Bunicul s-a ocupat de ei cum a putut.
După patru ani de văduvie, prin intermediul unui coleg de
breaslă, preotul Vasile Lazăr, a cunoscut-o pe bunica mea,
mama tatălui meu. Preotul Lazăr era căsătorit cu una din
surorile bunicii. Așa, din buni prieteni, au ajuns cumnați.
Bunica mea era și ea văduvă, primul soț, tot preot, fiind trecut
în lumea celor drepți de șapte ani. Preotul Gheorghe Scopos,
bunicul meu de sânge, s-a stins la 32 de ani și este înmormântat
în curtea bisericii din Osoi, județul Iași, unde a fost preot și
învățător. Tata l-a cunoscut pe părintele Teleman pe la 13 ani,
iar sora lui, respectiv mătușa mea, pe la 8 ani. Eu nu am
cunoscut alt bunic patern decât pe preotul Vasile Teleman. Lam iubit și-i iubesc și acum amintirea. Mă simt privilegiată că
am în gând și în suflet amintiri cu un asemenea om. M-a ajutat
enorm. Mi-a dat sfaturi ca preot, bunic, părinte. Avea un scris
atât de frumos, încât și tata și mătușa mea (nana - cum îmi
place să-i spun, pentru că m-a botezat pe mine și mi-a botezat
fiica), s-au chinuit să-l imite, reușind în mare parte. Eu nu am
avut norocul ăsta. Am scanat o pagină dintr-un caiet cu lecții
pentru copii, pentru a demonstra cele relatate.
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conținutul ieșind la suprafață prin încălzire excesivă. Are sau
legătură cu bunelul Teleman?...Am locuința la o stradă
principală, la intrarea în oraș. Poate așa au avut toți vecinii, la
pereții expuși către eventuale coloane oficiale, din prudența
celor de atunci ...Sau poate nu ...

După anii de închisoare, a fost preot la Covasna, sat tot în
județul Iași. Nu a îndrăznit să lupte pentru parohia de la Ciurea.
Preotul venit în sat nu avea nici o vină de cele întâmplate.
Uneori chiar au slujit împreună. Am scanat o fotografie făcută
în ușa bisericii din Ciurea în anul 1968.

Era un an în care erau deja reabilitați mulți dintre preoții arestați
1963, 1964 au fost anii când cei mai mulți preoți arestați de
vechiul regim au venit acasă. O soartă asemănătoare bunicului
Teleman a avut și cumnatul său, părintele Lazăr. Familiile
amândurora, până la urmă o famile mare, cu rude comune, au
avut ani grei de suferință. Necazurile nu s-au oprit odată cu
terminarea detenției. Tata, absolvent și el de seminar și teologie,
nu a putut profesa decât după pensionare, mult după 1989. A
aflat, de la un enoriaș, fost securist, probabil ros de remușcari,
că a avut dosar în ”grija” acestuia timp de ... 15 ani, după care a
renunțat, neavând motiv să-l condamne. În ceea ce mă privește,
am avut neplăceri la facultate, tocmai în anii 80, pentru că
avusesem bunic arestat politic. Eram studentă la medicină, la
Iași, aveam medii foarte mari (primii trei ani terminându-i cu
zece, în următorii alegându-mă cu un șapte, un opt și trei de
nouă), dar nu putem să fiu mai mult decât ”șef de grupă” pentru
că aveam rude cu cazier pătat. La mine în casă, bunicul a locuit
trei ani, timp în care a fost chemat de două ori la securitate să
declare dacă ascultă sau nu EUROPA LIBERĂ. După revoluție,
chiar în decembrie 1989, încălzind cu un reșou un perete ce
făcea țurțuri în casă (...se știe cum erau încălzite locuințele în
acei ani...), am descoperit că am avut microfon în perete,
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Anii au trecut, necazurile s-au mai domolit. Bunicul
Teleman a slujit la Covasna, sat frumos, cu oameni de omenie.
Nu a stat la casa parohială, ci în gazdă la o femeie harnică și
bună creștină. Am cunoscut-o cu ani în urmă, fiindu-mi drag săi trec pragul. Acum, este și ea în lumea celor drepți. La
Covasna, bunicul, cu ajutorul enoriașilor și a familiei, a refăcut
biserica, de la zidărie, la catapeteasmă strane, pictură, clopote.
Era foarte mândru de munca lui și de comuniunea cu toți cei din
jur. A fost respectat și iubit de toți cei care l-au cunoscut. În
ultimii ani de viață a făcut multe fotografii, cele mai numeroase
cu familia. Am scanat una singură, din 1975, unde este alături
de bunica, într-o zi când au cununat o familie de tineri din satul
Ciurea. Îmi este foarte dragă această fotografie. Par amândoi
mulțumiți de viață, împăcați cu sine, bucuroși că sunt împreună.

După trecerea bunicii în neființă, a stat câțiva ani la Ciurea,
dar nemairezistând să fie mai tot timpul singur, a venit la Iași, la
mine acasă. A venit la câteva săptămâni după căsătoria mea.Nu
numai că nu m-a deranjat cu nimic, dar m-a ajutat mult de tot.
Nu știu dacă, la nici 30 de ani aș fi putut să stau cu alt om în
vârstă în casă. Cu el a fost o binecuvântare. A fost întruchiparea
perfectă a vorbei ”cine nu are bătrâni, să-și cumpere”. În acele
vremuri eram medic într-o comună pe lângă Iași. Făceam
naveata cu trenul, sau cu ce apucam. Veneam uneori seara,
târziu de tot, plecată de la cinci dimineața. Mă întâmpina atât de
cald, cu un zâmbet mucalit, mereu cu vorbe bune. Nu m-a
necăjit cu absolut nimic. A fost martorul bucuriilor și
necazurilor mele, fiindu-mi sprijin necondiționat. Dintre copiii
lui, mai erau în viață trei, la rândul lor cu copii. I-a iubit pe toți,
dar a preferat să stea cu mine. Este o amintire neprețuită. Una
din fiice este la București, mamă și bunică la rândul ei,
pensionară acum, cu peste 80 de ani în spate. A fost învățătoare,
o femeie bună ca pâine caldă. Am iubit-o și o iubesc mult. La
Piatra-Neamț mai este în viață, de asemenea un om bun, care-i
seamănă și fizic bunicului, fiul crescut departe de Ciurea. Are la
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rândul său doi fii și nepoți de toată isprava. Fiica cea mică, fostă
învățătoare la Piatra-Neanț, s-a prăpădit cu câțiva
țiva ani în urmă. A
moștenit talentul părinților, mâinile ei făcând adevărate opere de
artă. A pictat enorm, a lucrat fel de fel de obiecte pentru bucuria
copiilor pe care i-a zburătucit pentru viață, în mulții ani
petrecuți la catedră. I-au
au rămas în urmă două fete, la rândul lor
cu copii minunați. Tatăl meu s-a prăpădit și el în august 2014,
iar nana mea are o vârstă frumoasă, de aproape 87 de ani. Fiica
mea nu a apucat să-și
și amintească despre bunul meu bunic,
având un an și trei luni la trecerea lui în lumea cu îngeri. I-am
vorbit mult despre el, i-am arătat fotografii, aprindem lumânări
la cimitir. De acolo, de SUS, sunt convinsă că știe cât de mult a
fost iubit și i-a iertat pe cei care, cu voie sau fără voie ii-au
pricinuit furtuni în viață. Cine încă mai avem zile și l-am
cunoscut, nu putem decât să-ll iubim până la sfâr
sfârșitul vieții și
dincolo de ea, să-l pomenim cu drag, să-ii cinstim memoria.
A plecat din această lume în prima săptămână după Sfintele
Sărbători Pascale, în aprilie 1988. Este înmormântat la cimitirul
Eternitatea din Iași, alături de bunica mea. A fost un om calm,
bun, înțelept, iubitor de tot ce a lăsat CEL DE SUS pe pământ,
de la gâzele, aparent neînsemnate, până la apa din fântâni,
pietrele și brazii munților (venerați de pe vremea când era
seminarist la Tg.Neamț), oamenii mai mult sau mai puțin
pu
meritoși. Nu a judecat pe nimeni. Nu a dorit răul nimănui. S-a
rugat BUNULUI PĂRINTE să dea minte și suflet fiecăruia,
iertând relele și bucurându-se
se de tot ceea ce via
viața și soarta i-au
hărăzit. Pentru mine a fost un privilegiu să-mi
mi fie bunic, o
onoare și o bucurie. Are locul lui special în sufletul meu. Simt
uneori că mă veghează, că mă ajută și acum. Sper să aibă parte
de pace și tihnă în lumea cu stele, iar veșnicia să--i fie cu lumină,
sub binecuvântarea celui pe care l-aa iubit cel mai mult
mult, bunul
DUMNEZEU.

Dezmembrarea ce urmează a României – o
ţintă vicleană, nebănuită a mafiei
internaţionale!
Ne întrebăm cu toţii, derutaţi şi dezorientaţi, pentru ce
de aproape trei decenii de „democraţie” şi de „stat de
drept” continuăm să batem pasul pe loc, jucăm „tropoţica”,
hopa-tropa,
tropa, cum se spune, ca nişte nătângi ce suntem.
ri numai alţii ne caracterizează aşa? Nu cred, chiar
suntem nişte nătângi, nişte năuci. Însă nu chiar toţi.

O

Aşa suntem noi, cei mulţi, „boborul”, din moment ce nu ne
ne-am
putut dumiri,
ri, după atâţia ani, că cei pe care ii-am ales şi îi
alegem în fruntea ţării, să conducă destinele unui popor, nu au
fost şi nu sunt decât nişte nemernici, nişte vânduţi străinilor! Şi,
fiind ei vânduţi, nu vor altceva decât să să ne vândă şi pe noi. Să
vândă şi țara!
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Din cauza acestor nelegiuiţi, România a ajuns o ţintă directă a
mafiei internaţionale. Una constituită la cel mai înalt nivel
mafiotic, cu încrengături în toate punctele cardinale ale
globului, de la Washington la Londra şi de la Berlin la
Moscova.
ova. De peste tot se trag sfori, se pun la cale planuri
oculte, toate vizând soarta viitoare a României. Abia acum
pricepem că, de fapt, aşa-zisa
zisa Europă unită nu este decât o
făcătură a acestei uriaşe caracatiţe internaţionale, care îşi întinde
braţele hrăpăreţe
păreţe peste popoarele lumii, în primul rând ale
Europei. De abia acum pricepem că România, devenind
„membru cu drepturi depline în UE”, a devenit o colonie a
capitalului imperialismului mondial!
În locul războaielor devastatoare din trecut există acum al
altfel de
„războaie paşnice”, mai perfide cu mult, fiindcă nimeni nu ştie
cine sunt duşmanii cei adevăraţi şi unde se află ei. Ar putea fi
tocmai cei pe care îi considerăm prieteni. Şi atunci nu are
dreptate Larry L. Watts când lansează lozinca
lozinca-averisment
„Fereşte-mă, Doamne, de prieteni…”?! Care sunt oare prietenii
adevăraţi ai României în actualul context internaţional? La cine
ar putea ea apela la nevoie? Greu de spus, din moment ce atât la
Washington, cât şi la Londra, la Berlin şi la Moscova se pun la
cale planuri ce ţintesc dezmembrarea țării.
Încă în 1986, la Washington, cu sprijinul direct al lui Szoros
Gyorgy şi a miliardelor sale de dolari, se punea la cale aşaaşa
numita regionalizare a Europei, care ţintea în special România,
prin crearea unor „regiunii transfrontaliere”, unde statul român
îşi pierde autoritatea şi atributele statale, acestea devenind astfel
embrionul viitoarei dezmembrări a României. Prin ele, ca şi
prin societăţile economice internaţionale, se urmăreşte să nu
mai avem nimic, totul să fie sub controlul şi stăpânirea
capitalului imperialist mondial. În acelaşi timp se urmăreşte cu
multă tenacitate ca românii să fie şi să rămână săracii Europei,
astfel încât tineretul să plece care pe unde poate, natalitatea să
scadă, populaţia să se reducă,
că, iar România să dispară de pe harta
politică a Europei.
La Londra se afirmă, fără ruşine, că românii sunt „răii
patologici ai Europei”! Pentru ce, nu se ştie. Se ştie însă că cei
ce ne cataloghează astfel
tfel sunt tocmai aceia care ne-au vândut
ruşilor, prin
in înţelegerea mişelească dintre Churchill şi Stalin de
la Moscova, din 9 octombrie 1944, ora 22 – pe care Churchill o
socotea tocmai „momentul prielnic pentru tranzacţii”(!) – cu
privire la împărţirea zonelor de influenţă de după cel de al
Doilea Război Mondial.
Cei ce guvernează lumea, marii magnaţi ai capitalului mondial,
marile şi puternicele grupări mafiote internaţionale, care doresc
să traseze hotare după propriile lor interese, nu au desigur
nevoie de o Românie puternică aici, la gurile Dunării. Cum
C
să
vadă cu ochi buni tendinţele unioniste din România şi
Republica Moldova. Germania ne acuză pe faţă: „Tendinţa din
România de a se relaxa regulile de acordare a cetăţeniei pentru
persoane din Republica Moldova stârneşte furie în statele
occidentale care
re se confruntă cu valuri de imigranţi”.
De parcă la Berlin nu s-ar
ar cunoaşte că acele „persoane din
Republica Moldova” nu sunt nici indieni, nici pakistanezi, nici
chinezi, nici afgani etc, ci sunt români! Exact aşa cum nemţii
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din fosta RDG erau nemţi ca şi cei din fosta RFG! Atunci, în
1990, RFG a înghiţit RDG. Nicio voce nu s-aa ridicat împotriva
„anexării”! Nimeni nu a strigat că s-au
au modificat graniţele
europene, stabilite prin tratatele semnate după cel de al Doilea
Război Mondial. Nu, fiindcă toată lumea
umea a fost de acord că ss-a
realizat astfel idealul suprem al poporului german: acela de a
trăi într-oo singură ţară. Guvernanţii de azi ai ţării, guvernul
României importat de la Bruxelles, s-aa executat imediat, ca să
nu mai supere Occidentul, şi a lichidat obţinerea
ea vizelor de către
moldoveni! Din câte se vede însă, după ce s-aa văzut cu sacii în
căruţă, cum se spune, Germania nu mai acceptă ca şi alte
popoare să aibă acelaşi ideal. Numai că nu suntem chiar atât de
naivi şi neştiutori încât să nu pricepem căă prin acea voce a
Berlinului se aude şi vocea Moscovei. Iar acestea nu sunt
altceva decât un răsunet târziu al altei înţelegeri mişeleşti făcută
pentru îngenuncherea României: Pactul Ribbentrop
Ribbentrop-Molotov
din 1939, de fapt, dintre Hitler şi Stalin, marii căl
călăi ai omenirii!
Călăii au dispărut de mult, omenirea de azi îşi mai aminteşte de
ei ca de nişte stafii care au bântuit cândva prin Europa,
îngrozind lumea. Iată însă că se menţin consecinţele nefaste ale
faptelor lor ticăloase, care despart fraţii de fraţi,
fraţi aşa cum este
cazul românilor de peste Prut, cei care trăiesc pe pământul
românesc al Basarabiei, rupt din trupul țării şi ajuns sub
stăpânirea imperialismului moscovit.
Astfel şi acum, după un secol, vocile Berlinului şi Moscovei
zboară ca două păsări de pradă, care îşi fâlfâie aripile
ameninţătoare deasupra Europei, încercând din răsputeri să
rămână neschimbate iarmaroacele în care s-au
au vândut şi s-au
s
cumpărat destinele unor popoare. În ultima vreme, când dincolo
şi dincoace de Prut voci tot mai
multe şii mai puternice se aud rostind
clar şi răspicat dorinţa ca Basarabia
românească să revină la sânul mamei
sale, România, Berlinul şi Moscova
şi-au
au găsit un aliat neaşteptat: SUA!
Prin vocea ambasadorului de la
Chişinău, James D. Pettit. „Moldova
nu este România”!, a glăsuit dumnealui. Să fi vorbit gura fără
el, cum se spune? În niciun caz. El a afirmat un punct de vedere
al guvernului pe care îl reprezintă la Chişinău. Aşa că iată care
este adevărata valoare a acelor „relaţii privilegiate” pe care
România le are cu SUA! Şi-atunci
atunci ne vedem nevoi
nevoiți să repetăm
încă o dată spusele lui Watts: „Fereşte-ne,
ne, Doamne, de
prieteni”!
Cu adevărat dureros este însă faptul că şi acum, ca în atâtea alte
situaţii, s-au
au găsit trădători de neam şi de ţară care să-şi
să scoată
capul,
ul, precum Lucian Boia, care îşi permite să ignore dorinţa
unui întreg popor. „Problema unirii nu se mai pune azi, fiindcă
cei mai mulţi dintre moldoveni doresc să trăiască într
într-o ţară
independentă”! O fi făcut el vreun referendum, sau măcar vreo
cercetare sociologică în acest sens? Nu, desigur! Însă vorbeşte
pentru că este un simbriaş care s-aa vândut străinilor, ale căror
interese le serveşte prin tot ce a scris. Acestor fiin
ființe ticăloase le
amintim versurile marelui Eminescu din celebra sa Doină:
„Cine-au îndrăgit străinii,/ Mânca-i-ar
ar inima câinii,/ Mânca
Mânca-iar casa pustia,/ Şi neamul nemernicia”!
Sigur, este regretabil că această mafie internaţională de care
vorbeam ne poartă sâmbetele. Însă ceea ce este cu adevărat
dureros e că aceasta şi-a găsit susţinători şi sprijinitori în rândul
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românilor, aşa cum s-aa întâmplat mereu. Trădarea ne
ne-a însoţit
mereu de-aa lungul istoriei. Trădători au fost şi vor fi. Aceştia
însă nu au fost şi nu sunt români, ci mai degrabă „sămânţă
străină pripăşită prin România
mânia pe vremea când o băteau
vânturile din toate direcţiile” (Titulescu). Unii, precum Boia
sau Gherman, latră singuratici, ca să fie auziţi de stăpânii lor, că
doar de aceea îşi primesc simbria. Alţii încearcă şi chiar reuşesc
să adune în jurul lor găşti,, formate din indivizi care, în numele
„libertăţii de conştiinţă”, acceptă să se pună în slujba celor care
trudesc din greu la dezmembrarea ţării. Cu adevărat periculoşi
sunt însă cei care, ajunşi prin votul nostru să conducă ţara, în
loc să militeze pentru
u bunăstarea şi prosperitatea ei şi a
poporului român, o îndreaptă spre dezastru. Sunt guvernaţii şi
politicienii României de după 1989.
Aceştia sunt urmaşii celor pe care marele Iorga îi numea „hâzii
politicieni mâncaţi de pofte şi nevolnicii”. Și cărora, oripilat de
nemernicia lor, le dorea: „Să nu-i
nu ierte Dumnezeu pe
cârmuitorii neghiobi sau vânduţi(…)! În vecii vecilor, cât va
mai dăinui suflare românească pe acest pământ, să nu
nu-i ierte
Dumnezeu pe netrebnicii şi făcătorii de rele”. www.yogaesoteric.net

Putin obligă SUA printr
printr-o lege să-şi
retragă soldaţii şi scutul antirachetă din
România. Ameninţarea vehementă a
liderului de la Kremlin
Liderul de la Kremlin ameninţă voalat Occidentul cu
arsenalul său nuclear în cazul în care americanii nu îşi retrag
forţele din Europa de Est, inclusiv din ţara noastră, potrivit
stirileprotv.ro.
La începutul lunii octombrie, preşedintele Vladimir Putin a
trimis spre aprobare Dumei
de Stat o lege prin care
suspendă acordul Rusia –
SUA
privind
eliminarea
surplusurilor de plutoniu,
condiţionând reluarea sa de
retragerea infrastructurii şi a
trupelor
americane
din
Europa de Est, inclusiv
România. Semnat în anul
2000, acest tratat viza eliminarea plutoniului utilizat la
producerea de arme nucleare, care urma să fie transformat în
combustibil pentru centralele atomice.
Fiecare dintre cele două state îşi asuma reconvertirea a 34 de
tone de plutoniu cu destinaţie militară – o cantitate care, potrivit
textului tratatului, este suficientă pentru producerea a 17.000 de
arme nucleare. În plus, americanii ofereau şi o sumă
substanţială de bani. Deşi semnat acum 16 ani, acordul nu a fost
pus în aplicare niciodată. Abia în 2010 Hillary Clinton şi
Serghei Lavrov, şefii diplomaţiilor celor două state, au ajuns la
un acord asupra modului în care materialul nuclear urma să fie
eliminat – ceea ce nu s-aa mai petrecut, însă.
Încă din luna aprilie 2016, Putin a declarat oficial că Statele
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Unite nu şi-au
au respectat partea, spre deosebire de ţara sa.
Liderul de la Kremlin i-aa acuzat atunci pe americani ca
plănuiesc să stocheze materialul nuclear în aşa fel încât să poată
fi reprocesat pentru a fi folosit la producerea de arme atomice.
atomic
Experţii estimează că Rusia dispune de un stoc de plutoniu cu
destinaţie militară mai mare decât Statele Unite – 128 de tone
faţă de numai 90 ale americanilor. Teoretic, însă, ruşii au închis
încă din 2010 ultima fabrică ce producea plutoniu cu destinaţie
destina
militară.
Vladimir Putin condiţionează acum reluarea acordului de
ridicarea sancţiunilor impuse ţării sale urmată de plata unor
compensaţii corespunzătoare, de anularea Legii Magnitki şi,
mai important pentru noi, de reducerea „infrastructurii
infrastructurii militar
militare
şi a numărului de soldaţi americani din ţările NATO care ss-au
alăturat Alianţei după 1 septembrie 2000” – dată la care a fost
semnat acordul privind plutoniul. Mai precis, este vorba despre
Estonia, Letonia, Lituania, Slovacia, Slovenia, România şi
Bulgaria
ria şi despre instalaţii militare ca sistemul de apărare antianti
rachetă de la Deveselu.
În preambulul legii semnate de Putin se precizează că „„sub
pretextul crizei din Ucraina a existat o consolidare a prezenţei
militare NATO în Europa de Est, inclusiv în Statele care au
intrat în Alianţă după 2000”” . În documentul oficial se vorbeşte
despre centrele de comandă şi control ale NATO, inclusiv cel
din România. Acesta a fost activat pe 1 septembrie 2015.
Secretarul adjunct al Consiliului de Securitate
curitate de la Moscova,
Evgheni Lukianov, avertiza atunci că „România
România devine automat
o potenţială ţintă”.
”. Principalul motiv invocat de oficialul de la
Kremlin era amplasarea pe teritoriul ţării noastre a scutului de la
Deveselu. „Aceste sisteme de rachete se concentrează împotriva
forţelor noastre nucleare strategice”,
”, spunea atunci Lukianov.
Sursa:http://yogaesoteric.net

racheta-supersonica-ruseasca-ajunge-in-marea--britanie-in-doar-13-minutetestele-au-fost-un-succes/

Donald Trump a câştigat democratic
alegerile, dar este sub imperiul lui «a fi sau
a nu fi»…
Are el un program economic prin care să introducă în
economie sumele fabuloase „parcate” de căpuşele
corporatiste în paradisuri şi în visteriile lor?

A

merica lui Trump va fi cu siguranţă diferită din toate
punctele de vedere, chiar dacă întreaga campanie
electorală s-aa dovedit o lluptă între sentimentele
inoculate votanţilor şi faptele reale care au grevat şi grevează
viaţa lor.
Hillary a mers pe natura umană şi pe sentimentele umane, pe
trăiri de moment, pe emoţii,
pe atac gândit al zonei
emoţionale a potenţialilor
alegători. Ea a acţionat ca un
om politic şi s-a ridicat în
sondaje cu mult mai mult
decât se aştepta oricine, după
nivelul corupţiei scos la iveală, după jaful făcut în economie de
ani de zile, după sutele de mii de morţi generaţi în teatrele de
luptă inutile unde a implicat
licat America şi aşa mai departe.
În schimb, Trump a acţionat ca un om al faptelor, stârnind cu
mult mai puţine emoţii, dar scoţând la vedere ceea ce doreşte să
facă, de cele mai multe ori acţionând extrem, fără ca nici el să
creadă în rezolvări facile ale acestor subiecte.

Rusia îşi testează „jucăriile”. Noua rachetă
supersonică ajunge în Anglia în 13 minute.
Cel mult, 18!

A câştigat cel ce a discutat de fapte, un om de afaceri, lăsând
impresia că poporul american s-aa trezit şi ştie ce vrea, iar visele
au fost năruite de o infractoare şi administraţiile de pungaşi
coordonaţi prin telecomandă de pe Wall Str
Street.

O rachetă supersonică ce ar putea ajunge în Marea
Britanie în 13 minute a fost lansată de Vladimir Putin în
cadrul unui exerciţiu militar considerat a fi un adevărat
succes, informează Daily Mail.

Ce moştenire preia Trump şi cum poate sincroniza
departamentele economiei pentru a aduce succesul scontat? Este
extrem de greu, nu pentru că Trump nu ar dori sau nu ar şti cum
să facă acest lucru, ci pur şi simplu pentru că sistemul capitalist
nu îl lasă să o facă.

R

acheta supersonică poate atinge o viteză de 6.500
km/oră. Racheta Object 4202 a fost
ost lansată de la baza
Yasny Launch din Rusia, aflată în estul peninsulei
Kamchatka. Potrivit experţilor militari, Vladimir Putin a lansat
racheta supersonică, care ar putea ajunge în 13 minute pe
teritoriul statului britanic. Racheta nu poate fi detectată de
sistemele anti-rachetă
rachetă americane şi se mişcă la o viteză atât de
mare încât este imposibil de interceptat. http://sokant.ro/object
p://sokant.ro/object-4202-
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Am văzut şi auzit în dezbaterile prezidenţiale cum cei doi
candidaţi doreau să capteze atenţia publicului, spunând despre
America în care părinţii lor au muncit din greu şi au realizat tot
ce şi-au
au dorit, au educat copiii, au fost la şcoli de pregătire întrun domeniu sau altul şi au câştigat prin muncă respectul celor
din jur, aceşti oameni având mobilitate socială şi devenind clasa
de mijloc şi motorul întregii economii americane.
Este exact ceea ce acum nu se mai poate, este imposibil. De
D ce?
Din cauza evoluţiei devastatoare a capitalismului ce este la
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mâna căpuşelor din sistemul financiar, care au pus în genunchi
economia.
Trump va beneficia în economie de „aportul” unor mase largi
de oameni foarte slab pregătiţi, care au făcut o „pauză” destul
de mare în procesul de muncă, care şi-au pierdut abilităţile şi
gândirea tehnică, care şi-au pierdut încrederea în ei, dar care
sunt consumatori şi acceptă să consume mai puţin dar fără a
face efort.
Va putea crea Trump şi echipa lui un sistem în care aceşti
oameni să renunţe la pomenile guvernamentale venite lunar şi
să îşi dorească să meargă la muncă? Va putea Trump să
schimbe mentalitatea unor oameni care compară efectul muncii
cu statul degeaba? Aici este un paradox de proporţii, pentru că
ei, în cazul în care îşi vor dori să meargă la muncă, vor fi plătiţi
cu un salariu comparabil cu pomenile primite fără să
muncească, deci un venit care să le asigure minimul existenţial,
pentru că sunt puţine lucruri pe care se pricep să le facă, însă au
pretenţii.
Dacă aceste mase largi de oameni slab pregătiţi vor consuma, şi
o vor face cu siguranţă, ei vor trebui să o facă conform
bugetului lor, care va fi foarte „subţire”, ceea ce face ca ei să nu
aibă posibilitatea cumpărării unor produse realizate în America,
de companiile pe care Trump a promis că le va aduce înapoi.
Aceste mase de consumatori cu posibilități limitate vor trebui
alimentate din… China, care va deveni singura furnizoare de
stabilitate şi exportatoare de deflaţie economică. Deci acest
aspect face ca Trump să regândească politica comercială dură
pe care a anunţat-o faţă de China.
Din acest punct de vedere, Trump a anunţat că el nu va semna
niciun acord internaţional de mediu sau care să pună în pericol
industria grea şi prelucrătoare din America, asta pentru că el
realizează faptul că marea majoritate a acestor oameni slab
pregătiţi îşi vor putea găsi un loc de muncă în această industrie
grea americană, generatoare de noxe. Dar vor dori ei să
muncească în aceste condiţii, din moment ce, stând acasă,
pomenile instituţionalizate guvernamentale le asigură un trai
mai modest dar liniştit?
Trump a promis minerilor că va deschide toate minele de
cărbune. Dar ce va face cu el, în cazul în care cererea de
produse pe piaţă este în scădere permanentă şi atenţia oamenilor
este îndreptată artificial către stocuri şi nu către economia reală?
Cea mai mare problemă a lui Trump, în opinia unor analiști,
sunt sistemele educaţional şi medical. El a spus că nu va creşte
datoria Americii, dar pentru a satisface cererile sistemelor
educaţional şi de sănătate, ar trebui să tipărească din ce în ce
mai mulţi bani şi să îi arunce pe piaţa internă, cu consecinţe
devastatoare la nivelul economiei pe ansamblu.
Dacă vă tipări în continuare bani, cum va mai putea el acuza
China de manipularea monedei, când el însuşi va manipula
valoarea dolarului prin tipărire continuă?
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Deci, va exista în final un război al monezilor care, după unele
opinii, este foarte puţin important atâta timp cât omul care
munceşte în fabrică sau în alte departamente din economie nu
merge la magazine şi nu cumpără, iar când primeşte banii de
abia îşi plăteşte datoriile de pe cardurile de credit. Războiul
monezilor nu este semnificativ în acest moment al unei cereri
din ce în ce mai reduse, și când băncile naţionale canalizează
banii în cea mai mare parte în sectorul speculaţiilor financiare.
În educaţie, Trump trebuie să aibă în vedere datoriile foştilor
studenţi, care sunt într-un procent enorm delicvente, şi pe care
ei nu le pot suporta din salariile obţinute, iar mulţi dintre ei nu o
pot face pentru că nu au un loc de muncă.
Le va putea şterge Trump datoriile, având în vedere că mari
investitori de pe Wall Street au finanţat aceste împrumuturi
devastatoare pentru tineri? Aceşti finanţatori au fost şi sunt în
spatele lui Hillary şi vor încerca să destabilizeze situaţia, iar
guvernul nu va avea bani să acopere datoriile imense ale
şcolilor, care totalizează peste 1.300 de miliarde de dolari, şi
nici să finanţeze mai departe pe viitorii studenţi pentru a urma
cursurile.
În domeniul sănătății, Trump este supus unei presiuni
inimaginabile, tocmai de către sistemul capitalist învechit,
acceptat de preşedinţii americani, servitori ai Wall Street-ului.
El doreşte să elimine Obamacare, care este un sistem medical
falimentar. Ceea ce Trump trebuie să înţeleagă, este că va fi
necesar să construiască un sistem de compensaţii pentru
corporaţiile care vor veni sau își vor începe activitatea în
economia americană, prin intermediul căruia aceste corporaţii
să ofere planuri de sănătate muncitorilor, pentru că aceştia nu îşi
vor putea cu siguranţă permite cheltuielile medicale.
Să nu uităm că, în acest moment, peste 60% dintre falimentele
personale sunt datorate facturilor medicale de valori imense pe
care oamenii nu le mai pot plăti. Poate convinge Trump
companiile farmaceutice interne să livreze medicamente la un
preț favorabil şi accesibil pentru omul de rând? Greu de crezut,
pentru că şi aceste companii farmaceutice au fost şi sunt
susţinătoare ale lui Hillary, pentru că au furat cu ea pe rupte.
Va putea Trump să oprească turismul medical – milioane de
americani îşi iau bilete de avion pentru a fi operaţi pe inimă, la
ficat, rinichi şi alte organe şi chiar pentru vindecarea unor
handicapuri neuromotorii în China, India şi alte ţări asiatice?
Greu de crezut, pentru că preţurile practicate în acele ţări sunt
de zeci de ori mai mici decât în America, unde doctorii sunt
plătiți regeşte, de cele mai multe ori pentru a prescrie
medicamente dictate de companiile farmaceutice, făcând din
pacient un client şi parte din afacere. Aceasta în final duce la o
scădere masivă de încredere a cetățeanului de rând în sistemul
economic şi legislativ american.
În planul politicii externe, Trump are un mare avantaj şi el se
numeşte Rusia, căreia îi va ceda zone de conflict pentru a
rezolva „problema” şi a stabiliza situaţia de acolo, reducând
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astfel semnificativ cheltuielile. Face aceasta pentru că sunt zone
de care Trump efectiv nu este interesat. Deci din această direcţie
vor veni bani sau vor fi economisiţi. Pe de altă parte, Trump va
avea o altă politică în ceea ce priveşte NATO şi nu va mai dori
să fie bodyguardul ţărilor vestice în vederea unor sisteme
compensatorii create de marile instituţii financiare, care fac
parte din complexul militar industrial bancar, „ghidonat” de
susţinători ai lui Hillary. Dar, lăsând din mână NATO, Donald
Trump va mai aduce sume mari la bugetul tării şi va putea să îşi
îmbunătăţească chiar şi arsenalul militar care este învechit.
O mare problemă pentru Trump va fi însă în Orientul Mijlociu,
unde Arabia Saudită a finanţat masiv campania lui Hillary, a
donat sume incredibile Fundaţiei Clinton şi a depus sume mari,
de peste 700 miliarde de dolari, în băncile americane, în final
şantajându-i pe Obama şi pe Kerry că vor retrage banii din
aceste mari corporaţii bancare americane dacă SUA nu va
acapara teritoriul sirian şi nu îl va deposeda de putere pe Assad,
pentru ca saudiţii şi qatarienii să poată „întinde” conducta de
petrol şi gaz până în porturile siriene şi de acolo spre Europa,
pentru a boicota exportul petrolier al Rusiei către sudul şi vestul
continentului european.
Va putea Trump să reziste presiunilor saudiţilor şi ameninţărilor
de retragere a banilor lor din băncile americane – ceea ce ar
produce o gaură majoră, care nu ar mai putea fi înlocuită decât
de noi tipăriri de bani – ţinând cont că aceste sume vor
dezechilibra major piaţa financiară şi dolarul american, o
debalansare care poate aduce orice efecte, până la război şi
mişcări masive de stradă?
În partea de comerţ internaţional, Trump se opune atât
Parteneriatului Transatlantic cât şi celui Transpacific, dar mai
ales NAFTA, care cuprinde Canada, SUA şi Mexic. Va putea
Trump să creeze atât de rapid nişte structuri economice
manufacturiere compensatorii, care să facă trecerea de la
globalizare la regionalizare discreţionară? Greu de spus, pentru
că scopul globalizării nu a fost şi nu este dezvoltarea
armonioasă a economiilor mondiale, ci dezechilibrele din ce în
ce mai mari şi exportul capitalismului adaptat la fiecare ţară
prin intermediul unor lideri trădători de ţară impuşi de
americani.
Trump va lăsa Europa şi UE să cadă economic, chiar dacă pare
să fie singura piaţă de consum care ar putea suporta produse
realizate în America (în rest, nu există alte ţări şi continente care
să poată cumpăra produse americane la preţuri americane).
Trump va înţelege că o cădere a UE ar însemna automat
eliminarea euro şi venirea pe piaţa vest europeană a dolarului
american, iar exportul de dolari a fost şi este cel mai eficient
export al SUA şi cu efectele economice cele mai favorabile şi
mai rapide. Trump cu siguranţă va realiza că acest export de
dolari are două coordonate principale majore. În primul rând, el
ştie că peste 62% din tranzacţiile mediului de afaceri european
se desfăşoară în dolari americani, deci europenii au nevoie de
dolarii americani, trimiţându-le în acest fel cea mai mare parte a
banilor aduşi forţat de China şi Rusia în SUA sau de marile
corporaţii.
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În al doilea rând, un flux masiv de împrumuturi de dolari de
către europeni va crea în visteriile ţărilor europene un volum de
dolari extrem de mare a cărui valoare de piaţă băncile europene
vor dori să o menţină. Cum? Europenii fiind nevoiți să
muncească din ce în ce mai mult, pentru ca valoarea dolarului
să nu scadă şi preţurile la importurile pe care europenii le vor
contracta să nu fie din ce în ce mai mari şi să afecteze nivelul de
trai al populaţiilor europene. În acest fel, americanii vor putea
jongla cu valoarea dolarului în aşa fel încât forţa de muncă
neangrenată în economie să fie absorbită de economie în etape,
dar europenii să muncească pentru ca valoarea dolarului să fie
susţinută, iar şomerii americani să îşi poată procura mai uşor
cele necesare.
Deci, pe scurt, cheltuielile neproductive care vor greva bugetul
lui Trump şi venirea nedorită a dolarilor de afară, în volum
mare, vor aduce o depreciere a dolarului, pe care vor trebui să o
susţină europeni şi alţii care vor împrumuta dolari masiv pentru
economiile lor, fără să îşi dea seama de capcana care le va fi
întinsă (vor trebui să muncească cu mult mai mult pentru
susţinerea monedei americane la o valoare care să nu le scadă
valoarea rezervelor din băncile lor naţionale).
Este dificil de găsit o soluţie paşnică şi nişte mecanisme pe care
Trump să le aducă în fața investitorilor, iar ei să înţeleagă, chiar
dacă în primele două zile de după anunţarea câştigului lui
Trump în alegeri, stocurile de pe Wall Street au avut creşteri
majore, ceea ce va duce în câteva săptămâni la scăderi de
proporţii. Nu a existat niciodată în istoria SUA situaţia în care
după alegeri stocurile să meargă în sus, ci ele au mers numai în
jos pentru o perioadă variabilă, ceea ce înseamnă că situaţia
actuală este întreţinută artificial de către cei care au fost în
spatele lui Hillary şi care pregătesc căderea economică şi de
imagine a lui Trump.
În situaţia economică şi socială actuală, este posibil ca singura
soluție să fie numai un regim dictatorial constructiv al lui
Trump, cu valenţe inteligente şi pus pe un fundament care să nu
le mai dea variante de scamatorii financiare celor de pe Wall
Street şi să le ofere posibilitatea de a pierde în cazul în care nu
se angrenează ca investitori în sensul echilibrării întregului
complex economic american. Deci, pentru Trump, soluţiile sunt
limitate, dar ele există şi pot fi accesate, dar gândit şi echilibrat.
Trump este sub o presiune enormă, pentru că, dacă celor de
dinaintea lui şi chiar trădătoarei de ţară Hillary nu li se cerea
implicarea în economie şi crearea unui capital social, americanii
îl considera pe el un om de afaceri, cu capacitatea de a scoate
America din actuala depresiune economică.
Vă găsi el oamenii cei mai potriviţi pentru a crea presiune pe
Wall Street şi în marile corporaţii financiare? Dacă nu o va face,
va trebui să implice statul şi nu va mai putea să lupte împotriva
unor structuri de stat supraîncărcate de tot felul de trântori, iar
sistemul va colapsa sub greutatea lui şi datorită incompetenței
celor care vor mima munca în structurile de stat capitaliste
învechite.

Lohanul nr. 40, decembrie 2016

actualitate
Donald Trump președinte. «Hannibal ante
portas!»
De 27 de ani, mai precis de când instituțiile financiare
internaționale au adoptat ca politică oficială anti-criză așa-zisul
„consens de la Washington”, planeta trăiește în coșmarul
neoliberal. Nu vorbim aici doar de români, sau de ruși, sau de
americani, sau de filipinezi: este vorba de toată planeta.
27 de ani este o perioadă suficient de lungă ca să pui la dospit o
generație nouă și să bagi la copt o generație veche. Ceea ce s-a
și petrecut. Nu doar la noi, biete frunze în bătaia vântului
postcomunist, ci și la americani, în țările UE, în Asia, în Africa
sau Orientul Mijlociu.
După două generații planetare nășite de arhitecții noii ordini
putem trage câteva concluzii, deloc fericite. Coșmarul
neoliberal a însemnat peste tot, în lumea „civilizată”,
delocalizarea locurilor de muncă de producție și înlocuirea lor
cu locuri de muncă de servicii, de cele mai multe ori inutile și
instabile. Delocalizarea joburilor productive a mers mână în
mână cu expansiunea globalizării și integrarea piețelor. De
multe ori auzim cum unii români nostalgici după epoca lui
Ceaușescu se plâng de faptul că „nu mai avem fabrici” și că
„Occidentul ne-a distrus”. Acest „Occident” care ne-a distrus pe
noi, de fapt, s-a distrus și pe sine. În 1960, 24% din joburile
Americii erau în fabrici. Acum au mai rămas doar 8%. O mare
parte din capitalism este construit azi în jurul unor servicii mai
mult sau mai puțin inutile, care răspund satisfacerii unor nevoi
mai mult sau mai puțin inventate. Fenomenul se observă în tot
Occidentul. Nu doar România suferă de meteahna
dezindustrializării. Dacă te uiți unde sunt joburile, constați că o
parte s-au pierdut din cauza tehnologiei informatice, dar o foarte
mare parte, de fapt, s-au mutat în țări unde forța de muncă era
foarte ieftină.
Puși în competiție cu muncitorii ieftini de aiurea, muncitorii
occidentali nu au rezistat decât apelând masiv la creditare.
Astăzi și în America, și în Europa Occidentală, datoriile
gospodăriilor private sunt la un nivel nemaiîntâlnit în istorie. De
multe ori tinerii intră în viață cărând deja după ei povara unui
credit pentru studii. Dincolo de strălucire zace un faliment
generalizat al Occidentului, asemănător cu falimentul URSSului din urmă cu aproape trei decenii, pe care numai lungirea
termenelor de plată îl mai evită. În 1956, datoria familiilor
americane era la un nivel de 20% din produsul intern brut,
astăzi e pe la 80%, după ce în preziua Marii Crize din perioada
2006-2008 ajunsese la un neverosimil… 95%. Practic, aproape
fiecare dolar produs de economia americană trebuia să plătească
un dolar datorie al unui cetățean. Fără să mai punem la
socoteală datoria publică și datoriile companiilor! Dacă mâine,
prin absurd, toate băncile și-ar cere creditele înapoi, tot sistemul
ar colapsa. Ar face implozie.
Îndatorați și hăituiți, oamenii sunt, pe bună dreptate, frustrați, și
nu doar în România unde „s-a închis combinatul” din nu știu ce
orășel mono-industrial, care oricum n-a văzut industrie decât
15-20 de ani pe timpul comuniștilor, ci în toată Europa și în
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toată America. De 27 de ani se repetă peste tot aceleași inepții,
cu mici variațiuni, și se distrug locuri de muncă în numele
„consensului”, în marșul triumfător al globalizării și al
comerțului liber.
Și poate că nu ar fi fost nicio problemă, dacă sărăcia rezultată sar fi împărțit egal. Numai că tot în ultimii 27 de ani au explodat
marile averi la nivel global. Auzi de miliardari din țări care, la
baza lor, aproape că nu au din ce bea apă. Găsim miliardari în
țările est-europene, găsim miliardari în Europa mediteraneană
(inclusiv în Italia, unde Sicilia continuă să fie una dintre cele
mai sărace regiuni europene), găsim miliardari inclusiv în
Grecia. Manifestările sportive simbolice – Olimpiadele,
Campionatele Mondiale de Fotbal etc. – cheltuie niște sume
fabuloase, de neconceput în urmă cu numai 30-40 de ani. Mari
corporații internaționale speculează la maximum lipsurile
legislative și își plimbă profiturile din paradis fiscal în paradis
fiscal, fără să fie trase la răspundere de nimeni. În ultimii 10 ani
o corporație precum Google (acum, Alphabet) a avut profituri
de peste 80 de miliarde de dolari; Microsoft, 160 de miliarde;
Apple, 150 de miliarde; Nike, 21 de miliarde; IKEA, 25 de
miliarde, și așa mai departe.
Dacă în urmă cu 40 de ani venitul mediu al directorilor generali
(CEO) din marile companii americane a crescut cu 1000%,
venitul mediu al clasei medii (clasa muncitoare) nu a crescut
decât cu… 11%. În 1965, raportul dintre leafa medie a
directorilor generali din companiile americane față de leafa
medie a muncitorilor era de 20:1. Acum acesta a ajuns… 303:1
(mai bine, totuși, decât în 2000, când era de… 376:1).
„Multinaționale bogate, cetățeni săraci”, după cum suna titlul
unei cărți scrisă de Philipp Lopfe și Werner Vontobel în urmă
cu câțiva ani, tradusă și în limba română.
Sărăcia a început să dea pe afară. Peste 40 de milioane de
americani se pot hrăni cât de cât corespunzător numai fiindcă
primesc tichete gratuite de hrană (celebrele „food stamps”) de la
guvernul federal. Banlieu-urile franțuzești colcăie de jihadiști și
islamiști radicali. La fel și orașele englezești. În lipsă de altceva,
oamenii se apucă de spintecat. Pentru câteva sute de dolari pe
lună destui se găsesc să-și riște viața în Siria în slujba unui
iluzoriu califat islamic și al unei iluzii religioase. Stânga
politică? Stânga politică e aneantizată pe toate continentele, de
când se preocupă mai mult de gay-ii bogați și de transsexuali
decât de dramele muncitorilor.
În aceste condiții oamenii au încercat să reacționeze pe cont
propriu. Mai întâi au fost mișcările de stradă: Occupy în Statele
Unite, Indignados în Spania. Mai ales din 2008 încoace toată
lumea este de acord că lumea e defectă și ceva trebuie schimbat.
Numai că factorii politici nu au schimbat nimic, ba dimpotrivă.
Între politicieni și păpușarii lor, pe de o parte, și populație, pe
de alta, s-a căscat o falie care nu mai poate fi traversată de
nimeni și de nimic. Globalizarea a devenit din ce în ce mai
obositoare pentru omul simplu. După ce a văzut că mișcările
dezorganizate de pe stradă n-au niciun impact real, a început să
voteze „ciudați” de la periferia sistemului. SYRIZA în Grecia,
Podemos în Spania, Front National în Franța, Partidul Socialist
și Partidul Libertății în Olanda, Cinque Stelle în Italia, Partidul
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Libertății din Austria, Alternative für Deutschland, Democrații
Suedezi etc. – toate sunt forțe politice marginale care au reușit
victorii importante în alegerile din țările lor. Toate aceste
partide, indiferent că se definesc la dreapta sau la stânga
spectrului politic, indiferent că sunt pro- sau contra imigrație,
capitalism, UE etc. au în comun o trăsătură foarte simplă: nu fac
parte din establishment.
Însă victorii mici, de etapă, ale unor marginali, nu au avut și nu
au forța necesară de a produce cu adevărat daune sistemului. Să
luăm cazul Greciei: după cum știm guvernul SYRIZA a fost
domesticit în ceva mai mult de 6 luni. În Suedia, partidele din
estalishment au semnat un pact pe câțiva ani împotriva
Democraților Suedezi. În Franța partidele sistemului formează
constant coaliții, oricât de aberante ideologic, împotriva
Frontului Național, astfel încât FN nu câștigă niciodată
circumscripții pe măsura potențialului: la alegerile din 2012 FN
a luat în primul tur 3,5 milioane de voturi, adică 13,6%, dar nu a
reușit să câștige decât… 2 deputați. Lui Podemos, în Spania, i sa inventat imediat un contra-partid al non-conformiștilor de
dreapta (Ciudadanos). Până și noi, în România, am avut faliții
noștri: PP-DD-ul lui Dan Diaconescu, aneantizat cu grație și
talent, prin înghițire, de celelalte partide, în ceva mai mult de 2
ani. Etc.
Atunci când nu i-a ridiculizat pe marginali, pe cei care fluierau
în biserică, sistemul a reușit întotdeauna să-și creeze antidotul
potrivit. Ce mai conta că nu poți face abstracție de o parte
importantă a electoratului european? Conta că la final
parlamentele și guvernele aveau aceeași configurație dorită de
„lumea bună”. Parafrazându-i pe vechii romani, Hannibal (încă)
era foarte departe și nu prezenta niciun pericol, totul fiind „sub
control”.
Dar, în lipsa unei reacții adecvate a establishmentului, era o
chestiune de timp până când valul mâniei și al întrebărilor
populare să ajungă undeva mai sus, acolo unde micile sforării
politicianist-electorale nu mai fac față. Așa a fost Brexitul din
iunie 2016, care în esență nu a fost altceva decât un vot masiv
de protest al englezului de rând împotriva politicienilor săi, și
care a zdruncinat serios construcția europeană, deși încă este
neclar cum și când se va produce brexitul. Și iată-ne ajunși,
doar 4 luni mai târziu și la momentul, complet absurd, în care
Donald Trump – în esență un miliardar cu un trecut dubios, cu o
moralitate îndoielnică și partizan al unor opinii cel puțin ciudate
– a ajuns să încarneze toată ura cetățeanului occidental obișnuit
împotriva unui sistem care-l pauperizează și oprimă sistematic
de câteva decenii. Donald Trump, miliardar din tată-n fiu, votat
cu nesaț de muncitorii albi din America. Oricât de absurd ar
suna, s-a petrecut. Cu amendamentul că Trump nu este nici un
procent în parlament, nici șef peste guvernul unei țări de 2 lei,
ca să poată fi strâns ușor cu ușa. Trump este președintele ales al
Americii. Hannibal ante portas!
Ce se va petrece de acum încolo și cum va răspunde sistemul,
este imposibil de spus. Sistemul plătește prețul infatuării, al
lipsei de rațiune, al lipsei de înțelegere față de cetățenii săi.
Când ai peste 40 de milioane de oameni care nu se pot hrăni
satisfăcător decât cu food stamps, dar faci din chestiunea unora
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care se închipuie bărbați în corp de femeie (sau invers) cauza
socială nr. 1 pentru care pretinzi că trebuie să se lupte în
America, nu te poți aștepta să mai fii luat în serios. Luat în
serios nu poate fi decât cel care arată că înțelege care este
ierarhia corectă a priorităților, iar acesta a fost clovnul de care-și
băteau joc toți, adică Trump. Care a ieșit președinte pe o
platformă anti-globalizare, protecționistă și cu accente
xenofobe. Numai că în acest moment este dificil de întrevăzut
cum ar putea Trump să-și îndeplinească promisiunile menite să
„facă America mare din nou”. Este un mister.
America însăși este parte a lumii globale. America, așa cum este
acum, e dependentă de statutul mondial al dolarului, care nu
poate fi apărat decât printr-o implicare trup și suflet (mai bine
zis trup, suflet și tancuri) pe scena internațională. Nu poți, pe de
o parte, să te izolezi, să ridici bariere vamale, să le ceri
partenerilor din NATO să-ți plătească „taxă de protecție”, și pe
de altă parte să ai pretenția ca petrolul mondial să se
tranzacționeze tot în dolari US, ceea ce îți dă mătăluță
posibilitatea de a tipări cantități pantagruelice și impunisabile de
bani, trăind boierește la adăpostul unor datorii care nu vor fi
plătite niciodată. În clipa în care America va slăbi menghina,
țările vor tranzacționa petrolul în euro, ruble, yuani și cine știe
ce alte valute mai are nevoie fiecare, și poate că America însăși
va fi nevoită să cheltuie (deci să câștige!) euro, ruble, yuani ca
să se aprovizioneze cu energie. Apoi, nu poți să părăsești sau să
încalci unilateral regulile Organizației Mondiale a Comerțului.
Ideea de a forța corporațiile să fabrice iarăși în America
punându-le tarife vamale pe mărfurile fabricate aiurea e
sublimă, dar în contextul actual e greu de crezut că va putea fi
pusă în practică, pentru că America nu poate pune unilateral
tarife vamale. Mă tem că dacă se apucă și China sau Europa să
pună niște tarife vamale, ca reacție, atunci Americii nu-i va fi
deloc ușor în condițiile în care numai deficitul comercial cu
China e de 367 de miliarde dolari pe an, sau 1:2,8 dolari (2015)
și China este principalul deținător al datoriei americane
(aproape 5.000 de miliarde).
Chinezii au, iată, suficienți dolari cât să acopere cu vârf și
îndesat cu comenzi guvernamentale, vreme de peste un deceniu,
o eventuală scădere a cererii pentru produsele proprii din partea
Americii. America în schimb este dependentă în acest moment
de importurile ieftine din China. Și tot așa. Dinspre Trump,
așadar, mulți nu văd nimic spectaculos în perioada ce va veni,
pentru că Trump, pur și simplu, nu este altceva decât tipul cu
gura mare care s-a trezit acum că ține în mână cartoful fierbinte.
Îl va învârti dintr-o mână în alta până se va răci – pentru că nu
are de ales! Întrebarea este ce va face establishmentul, care va fi
reacția? A înțeles că Hannibal este la porțile cetății și că a sosit
momentul adevărului? A înțeles că trebuie făcută o schimbare
radicală și că oamenii nu mai pot fi păcăliți cu pișoare pentru
transsexuali și căsătorii pentru homosexualii bogați? Dacă
establishmentul a înțeles asta, atunci globalizarea încă mai
poate fi demolată controlat. Dacă nu, Dumnezeu cu mila, pentru
că s-ar putea ca toată șandramaua să se prăbușească necontrolat.
Scapă cine poate! Sursa: http://yogaesoteric.net/
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China domină lumea. Este de un an Prima
Putere Economică, devansând SUA. Și
totuși,
și, cine nu vrea să avem China drept
partener economic important?

Chiar vine RĂZBOIUL MONDIAL?

Jurnalist Moise GURAN – București
Adrian ALBU
Deși
și România și China au avut relații foarte bune în
trecut, chiar privilegiate, interesele altora au blocat orice
reapropiere dintre cele două state după 1989.

T

otuși,
și, este bine să nu uităm că am scăpat de invazia
sovietică care era programată pe vremea lui Ceau
Ceaușescu
datorită intervenției Chinei.

China, cel mai puternic stat al lumii din punct de vedere
economic, a încercat în repetate rânduri să lege o colaborare mai
bună cu România, dar aleșii
șii noștri postdecembriști au acceptat
mereu șantajul occidentului, refuzând ofertele chineze. Oare
dacă în locul Bechtel-ului
ului am fi avut o companie din China
însărcinată să ne facă autostrăzi, nu aveam până acum cel pu
puțin
1.000 de km funcționali? Ba da!
Cât de puternică este China ne-o spune Evz.ro:
China reprezintă astăzi 16,5% din întreaga economie
„China
mondială, față de 16,3% cât revine Statelor Unite. Statele Unite
ocupau poziția
ția de lider incontestabil al lumii din 1872, când
detronaseră Marea Britanie. Anul trecut, China a devenit prima
putere economică, din punct de vedere al comer
comerțului mondial,
cu peste 4000 de miliarde de dolari.
Iar diferența
ța dintre cele două state va crește în anii următori.
Potrivit previziunilor FMI, China va ajunge la o Avu
Avuție
Națională
țională de 26.800 de miliarde de dolari în 2019, față de
22.000 de miliarde de dolari pentru Statele Unite.”
]n acest
st context, cum să explicăm faptul că SUA are rela
relații
comerciale de proporții
ții cu China, dar România nu? Ce anume
face ca noi să nu avem voie mai mult decât comer
comerț pe zona de
„chinezării”? Pentru că trebuie să devenim piața
ța de desfacere a
UE și atât? Se paree că da, iar cu politicienii no
noștri de carton
vopsit, lucrurile nu se vor schimba prea mult!

Oameni buni, chiar vine războiul? Acest articol scris
de Tobias Stone și preluat din Huffingtonpost,
Huffingtonpost tradus și
publicat cu acordul autorului de către Moise Guran pe
blogul său, Biziday.ro,, asta ne spune. Este un material care
chiar te pune pe gânduri. Și așează într-o
într logică istorică
multe dintre lucrurile pe care și noi le vedem, le simțim, le
intuim. Ceva cu care nu ne-am
am mai confruntat până acum, o
acumulare uriașă
șă de întâmplări nefirești care chiar se
petrec sub ochii noștri
ștri de câțiva ani. Cu o rapiditate care
care-ți
dă fiori!

S

e pare că intrăm într-una
una dintre acele perioade stupide cu
care ființele
țele umane se pedepsesc singure, la intervale de
timp destul de regulate. Sunt arheolog, dar am experien
experiență,
de asemenea, în istorie și antropologie. Asta mă face să privesc
Istoria în mari modele repetitive. Teoria mea este că perspectiva
celor mai mulți
ți oameni asupra Istoriei este limitată la experiența
comunicată de părinții
ții și bunicii lor, deci este limitată la o
memorie de 50-100
100 de ani. Pentru a vedea Istoria dincolo de
această memorie trebuie să citești,
ști, să studiezi și să înveți să
descâlcești
ști propaganda, care este inevitabilă în relatările
specifice unei epoci. Pe scurt, în mediul universitar o lucrare nu
are valoare dacă nu compară cel puțin
țin două, dacă nu chiar trei
puncte de vedere opuse cu privire la un subiect. Luând o singură
relatare de Evanghelie,, aceea nu este cercetare comparativă aașa
cum cer regulile universitare britanice. (Nu pot vorbi pentru alte
sisteme, dar cu siguranță
ță nu toate sunt precum cel britanic.)
Privită mai de sus în timpul istoric, omenirea are obiceiul de a
merge către faze de distrugere în masă, faze auto-impuse
auto
într-o
anumită măsură, mai mică sau mai mare.
Războaiele sunt de fapt regula pentru oameni, dar, din când în
când ceva cu adevărat catastrofal se petrece.
pet
Am studiat
Moartea Neagră (ciuma de la mijlocul sec XIV), care a devastat
Europa. Boccaccio descrie în deschiderea Decameronului
Florența
ța în ghearele ciumei. Nu îți poți imagina așa ceva,
literalmente nu te poți
ți pune în locul acelor oameni care au trăit
tr
ciuma, la fel cum nu te poți
ți pune în locul celor care au fost în
Bătălia de pe Somme (Primul Război Mondial), al celor de la
Hiroshima sau al celor care au murit în Holocaust. Acei oameni
trebuie să fi simțit
țit că trăiesc sfârșitul lumii.
Dar, o trăsăturăă definitorie a oamenilor este capacitatea lor de
adaptare. Chiar dacă acum noi știm că omenirea a supraviețuit
ciumei, oamenilor de atunci trebuie să li se fi părut imposibil ca
societatea lor să mai poată continua cumva. Mulți
Mul dintre cei care
analizează azi Ciuma Neagră spun că aceasta a avut un impact
pozitiv asupra omenirii pe termen lung.

47

Lohanul nr. 40, decembrie 2016

actualitate
„Selectând și eliminând organismele umane mai fragile, de
toate vârstele, cu sutele de mii într-o perioadă extrem de scurtă
de timp, s-ar putea ca Ciuma Neagra să fi reprezentat o forță
puternică de selecție naturală pe o scară foarte largă în
Europa.”… În plus, Ciuma Neagra a schimbat în mod
semnificativ structura socială a unor regiuni europene,
dramatica depopulare a creat o criză de forță de muncă, iar asta
a dus la creșterea salariilor. În același timp, produsele s-au
ieftinit și, pe cale de consecință,
standardele de viață au crescut.
De exemplu, oamenii au început
să consume mai multe alimente și
de calitate mai bună.
Dar, pentru oamenii care au trăit
acea tragedie, ca și pentru cei care
au
trecut
prin
războaiele
mondiale,
prin
Holodomor
(foametea ucraineană 1932) sau
Holocaust, trebuie să fi fost de
neconceput ca omenirea să poată
supraviețui. Prăbușirea Imperiului
Roman, Ciuma Neagră, Inchiziția spaniolă, Războiul de 30 de
ani, Războiul Rozelor, Războiul civil englez… lista este lungă!
Au fost momente de distrugere masivă din care omenirea a
scăpat totuși, ba chiar a mers mai departe, de multe ori întro formă mai bună.
Într-un anume moment și într-un anume loc, oamenii pot crede
că totul este bine, apoi brusc evenimentele escaladează într-o
spirală rapidă până când devin de neoprit, noi înșine fiind cei
care ne răzbunăm printr-o distrugere masivă executată tot
asupra noastră. Pentru oamenii care trăiesc aceste evenimente,
ele sunt greu de înțeles și greu de prevăzut. Pentru istoricii de
mai târziu, totul are sens, putem chiar înțelege retroactiv cum un
eveniment istoric a condus omenirea către un altul.
Participând la Centenarul Bătăliei de pe Somme am avut
revelația că ea a fost un rezultat direct al asasinării unui
oarecare arhiduce austriac în Bosnia (e vorba de Franz
Ferdinand, în 1914). Mă îndoiesc că la momentul respectiv
cineva și-a putut imagina că asasinarea unui moștenitor minor al
unui tron european ar putea duce la moartea a 17 milioane de
oameni.

Încerc să vă spun că aceste tragedii sunt ciclice. Se petrec
din nou și din nou, dar, pentru că majoritatea oamenilor au
doar o perspectivă istorică de 50-100 de ani, ei nu văd atunci
când ciclul de distrugere se repetă. În timp ce se desfășurau
evenimentele care au dus la începerea Primului Război
Mondial, au existat câteva minți sclipitoare care au avertizat că
o mare greșeală s-a produs, că țesătura de alianțe dintre diferite
țări europene ar putea duce la un război, dar acele avertismente
au fost respinse, iar autorii lor numiți isterici, nebuni sau proști,
așa cum se petrece acum cu cei îngrijorați de Putin, de Brexit
sau de Trump.
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Apoi, după un război ce părea că a pus capăt tuturor războaielor,
a mai venit încă unul. Din nou, pentru un istoric, al Doilea
Război Mondial era destul de previzibil. Trebuie doar să faci
oamenii să simtă că au pierdut controlul asupra propriei
țări și asupra propriului destin, apoi ei vor căuta un țap
ispășitor, apare apoi un lider carismatic ce captează atenția
populației oferindu-i țapul ispășitor. Retorica unui astfel de
lider este generală, evită detaliile, dar bate tobele furiei populare
și ale urii. Imediat masele se mobilizează fără nicio logică și
totul devine de neoprit.
Așa a fost cazul lui Hitler, dar, de asemenea, și al lui Mussolini,
Stalin, Putin, Mugabe, a fost cazul multor alți lideri. Mugabe
(până de curând dictatorul Republicii Zimbabwe) este un
exemplu foarte relevant. El a incitat mânia națională și ura față
de minoritatea albă (care deținea terenurile agricole dar care știa
și cum să conducă fermele), a confiscat terenurile pentru a le
redistribui populației, o măsură ce a pus la pământ agricultura și
toată economia națională, lăsând populația muritoare de foame,
dar proprietară de terenuri. Vezi de asemenea, foametea produsă
de Uniunea Sovietică, sau de comuniștii chinezi în secolul
trecut, în care au murit între 20 și 40 de milioane de oameni.
Pare de neconceput că oamenii ar putea crea o situație în
care zeci de milioane de oameni mor fără motiv, dar
omenirea repetă din nou și din
nou același scenariu.
Atâta doar că, la momentul
respectiv, oamenii nu realizează că
au intrat pe scenariul care duce la
o perioadă de distrugere. Ei cred
că au dreptate, își strigă furia și își
bat joc de criticii liderilor care îi
conduc la distrugere. Un astfel de
ciclu, cum ar fi, de exemplu, cel
de la Tratatul de la Versailles,
până la ascensiunea lui Hitler și la
al Doilea Război Mondial, pare să
se desfășoare acum din nou. Dar,
la fel ca de fiecare dată, cei mai mulți oameni nu pot vedea asta
deoarece:
1. Privesc doar în prezent, nu în trecut, nici în viitor;
2. Privesc numai în jurul lor, nu la modul în care evenimentele
se conectează la nivel global;
3. Majoritatea oamenilor nu citesc și nu-i ascultă pe cei care au
un alt punct de vedere.
Cam asta face Trump cu America. Aceia dintre noi, care mai
știu câte ceva despre Istorie pot vedea că se petrece din nou.
Citiți acest lung dar genial eseu, din New York Magazine, pentru
a înțelege modul în care Platon a descris această situație (Prea
multă democrație distruge Democrația), căci se petrece exact
cum a prezis el. Trump spune că va face America din nou
Minunată (Make America Great Again), când, de fapt, America
este în prezent minunată, potrivit oricărei statistici [dar
realitatea este foarte diferită de ceea ce arată statisticile, n.n.].
Se folosește de sentimente, de furie și de aceeași retorică
ambiguă la fel ca toți predecesorii săi – un narcisist carismatic
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care se hrănește cu ajutorul maselor pentru a deveni tot mai
puternic, creând un cult în jurul său. Poți da vina pe societatea
americană, pe politicieni, pe mass-media, pentru faptul că
America a ajuns la punctul în care este pregătită pentru un
Trump, dar o perspectivă mai amplă asupra momentului
istoric ne arată că istoria joacă, în general, de fiecare dată la
fel atunci când unul ca Trump vine la conducere.
Haideți să lărgim și mai mult tabloul… Rusia este o dictatură
dar tot cu un lider carismatic ce folosește frica si pasiunea
pentru a-și face un cult al personalității. Turcia este acum și ea
în aceeași postură. Ungaria, Polonia, Slovacia sunt și ele pe
același drum și în întreaga Europă mai mulți Trumpi și Putini
prind aripi, de fapt, finanțați de Putin, în așteptarea valului
popular pe care îl vor deturna în modul lor.

Ar trebui să ne întrebăm care va fi „momentul Arhiducelui
Ferdinand” pentru această generație. Cum va declanșa un
eveniment, aparent mic, o nouă perioadă de distrugere
masivă. Noi vedem Brexit, Trump, Putin, ca pe fenomene
izolate. Nu sunt. Lumea nu funcționează așa – toate lucrurile
sunt conectate și se influențează reciproc. Am prieteni proBrexit care spun: „Oh, Brexit e de vină pentru toate!?”. Dar ei
nu-și dau seama că, de fapt, da, istoricii vor urmări linii de
cauzalitate între evenimente aparent fără legătură, care îi vor
conduce înapoi către schimbări politice și sociale majore, cum
este Brexit-ul.
Brexit – victoria unui grup de oameni furioși – inspiră cu
ușurință alte grupuri de oameni furioși pentru a începe o luptă
similară, dându-le încredere că pot câștiga. Este o reacție în lanț.
O explozie nucleară nu este cauzată de fisiunea unui singur
atom, ci prin impactul primului atom care se scindează
provocând apoi alți atomi să fisioneze, iar ei la rândul lor,
provocând scindarea și mai multor atomi. Creșterea
exponențială a numărului atomilor care fisionează dezvoltă
energia combinată cunoscută sub numele de bombă nucleară.
Așa a început Primul Război Mondial și, în mod ironic, așa s-a
încheiat al Doilea Război Mondial.

Un exemplu despre modul în care Brexit ar putea duce la un
război nuclear ar putea fi aceasta:
Ieșirea din UE a Marii Britanii poate duce la referendumuri
similare în Italia sau Franța. Le Pen câștigă apoi alegerile din
Franța iar rezultatul este o Europă
fracturată. În ciuda greșelilor sale
îngrozitoare, Uniunea Europeană este
totuși modalitatea de a împiedica un
război pentru o perioadă mai lungă
decât oricare alta din istorie. UE este,
de asemenea, o forță majoră în
suprimarea ambițiilor militare ale lui
Putin. Sancțiunile europene asupra
Rusiei i-au lovit într-adevăr economia
și i-au temperat atacurile asupra
Ucrainei (există un motiv pentru care
băieții răi doresc întotdeauna o Uniune Europeană mai slabă).
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Trump câștigă apoi în SUA, devine izolaționist iar asta slăbește
NATO. A declarat deja că nu va onora în mod automat
angajamentele NATO în fața unui atac rusesc asupra Țărilor
Baltice.
Cu o Uniune Europeană fracturată și un NATO slăbit, Putin,
care se confruntă cu o criză economică și socială în Rusia, are
nevoie de o altă diversiune în jurul căreia să adune unitatea
poporul său, distrăgându-i atenția de la propria criză.
Finanțează activiștii de extremă dreaptă (anti-UE) din Letonia,
pe care îi folosește apoi într-o revoltă a etnicilor ruși din estul
țării (care este granița UE cu Rusia). Rusia trimite „forțe de
menținere a păcii” și „camioanele cu ajutoare” în Letonia, așa
cum a făcut-o în Georgia și în Ucraina. Rupe apoi estul
Letoniei așa cum a făcut cu estul Ucrainei (apropo, Crimeea
are aceeași populație ca și Letonia).
O Europă divizată, cu Franța, Ungaria, Polonia, Slovacia și
altele având lideri acum pro-Rusia, anti-UE, va anula
sancțiunile economice la adresa Rusiei și va bloca un răspuns
militar. NATO întârzie și el cu un astfel de răspuns căci Trump
nu vrea implicarea Americii iar restul Europei este indiferent.
Rusia, văzând că nu întâmpină nicio rezistență reală, continuă
în Letonia, iar apoi în estul Estoniei și în Lituania. Statele
Baltice ripostează și declară război Rusiei, căci nu au de ales.
Jumătate din Europa le susține, câteva țări își declară
neutralitatea, iar o altă parte a Europei trece de partea Rusiei.
Dar ce ar face Turcia în această situație? Ce ar face ISIS?
Întrebarea este, de fapt, cine folosește primul și o armă
nucleară?
Acesta este doar un scenariu de tip Arhiducele Ferdinand.
Numărul de scenarii posibile este infinit, din cauza
complexității mutărilor pe care le poate face oricare dintre
multiplele părți implicate. Și, desigur, multe scenarii duc la
nimic dintre toate acestea nu se va petrece. Dar Istoria ne
arată, pe baza mai multor indicatori, că intrăm într-o altă
perioadă de distrugere.
Aceasta va veni în moduri pe care noi nu le putem vedea
apropiindu-se, și va scăpa de sub control atât de repede încât
nimeni nu va fi capabil să o oprească. Istoricii vor privi înapoi
și vor spune da, era previzibil, toate se leagă și au sens, oare
cum a putut fi omenirea atât de naivă? Cum pot scrie eu însumi
așa ceva, stând comod într-o cafenea drăguță din Londra, fără să
simt nevoia să o iau la fugă? Cum a fost posibil ca oamenii să
citească și să facă comentarii sarcastice la adresa celor care
plâng copilărește ieșirea Marii Britanii din UE dând toată vina
pe referendumul britanic? Este ușor să te pripești cu alte
concluzii decât cele bazate pe greutatea istoriei și a învățării.
Trump a câștigat în fața altor republicani dându-le porecle
în batjocură și refuzând populist dezbaterea. Este o cale
ușoară de a câștiga, dar este una greșită.
Ignorarea altor opinii și miștourile la adresa experților, așa cum
s-a petrecut în campania lui Trump, dar și în cazul Brexit, este
la fel ca ignorarea unui medic ce vă spune să renunțați la fumat.
Apoi veți afla că ați dezvoltat un cancer incurabil. Un lucru mic
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duce la o distrugere de neoprit, care ar fi putut fi prevenită. Dar
oamenii preferă să fumeze iar apoi să moară din cauza asta.
Aceasta este calea omenirii.

De aceea mi se pare acum totul inevitabil. Nu știu ce va fi,
dar intrăm într-oo fază urâtă. Va fi neplăcută pentru cei care
o trăiesc, poate chiar va fi infernală, dincolo de ceea ce ne
putem imagina, ca de fiecare dată
ată în istorie. O parte dintre
noi vor depăși
și această fază și vor duce omenirea mai
departe. Rasa umană va fi bine, va fi schimbată, poate în mai
bine. Dar, pentru cei care înfruntă această perioadă – pentru
miile de profesori turci care tocmai au fost con
concediați, pentru
jurnaliștii
știi și avocații turci din închisoare, pentru disidenții ruși
din gulag, pentru persoanele rănite în atentatele teroriste din
Franța, pentru cei care încă n-au
au căzut, dar urmează, aceasta va
fi bătălia lor de pe Somme.
Ce putem face? Ei bine, din nou, privind înapoi, probabil, nu
prea multe. Intelectualii liberali sunt întotdeauna în minoritate.
Oamenii care cred în societăți
ți deschise unele către altele, în
politețe,
țe, oamenii care nu sunt rasiști, care nu poartă
războaie, ajung, în general,
eral, să piardă. Ei nu luptă murdar.
Apelurile lor către populație
ție sunt jalnice. Sunt mai puțin
violenți,
ți, așa că ajung cel mai des în închisori, lagăre și
morminte. Trebuie să fim atenți
ți să nu devenim divizați, să
nu ne pierdem în certuri și în capcane logice,
log
să
contracarăm mesajele populiste, pline de ură și furie cu
propriile noastre mesaje. Avem nevoie să în
înțelegem și să
folosim social media.
Dar trebuie să exploatăm o altă teamă. Teama de un nou război
mondial aproape că a oprit al Doilea Război Mondia
Mondial, dar, totuși
nu a reușit
șit să îl împiedice. Trebuie să evităm propriile noastre
camere de ecou, cercurile închise în care auzim doar ceea ce ne
place să auzim. Suporterii lui Trump și Putin nu citesc
Guardian, așa că dacă scrii acolo e ca și cum ți-ai
ai spune
spun opiniile
unor prieteni care deja îți
ți știu punctul de vedere. Trebuie să
găsim o cale, un pasaj, din grupurile noastre închise către alte
grupuri închise, încercând să depășim
șim barierele sociale.

(Poate că am scris acest articol doar pentru ca Istoria să îîși
amintească de mine ca fiind unul dintre cei care au văzut
văzut-o
venind.)
Notă Moise Guran: Am adaptat cât m-am
am priceput de bine
traducerea acestui articol. Am făcut un efort destul de mare
pentru a-ll traduce pentru că mi se pare mie că (așa
(a cum și Toby
Stone arată în concluzie) cu cât mai mulți
ți înțelegem vremurile,
cu atât cresc șansele de a evita pericolul lor.

Cele mai bune servicii secrete din lume
Lumea spionajului fascinează. Secretele, adrenalina,
misiunile extreme: toate aceste elemente – pe care cu toții le
descoperim din afară, prin intermediul căr
cărților sau al
filmelor larg răspândite – ne stârnesc curiozitatea cu privire
la această lume misterioasă și greu accesibilă.
n centrul acestei lumi stau serviciile secrete sau agențiile
agen
de
informații
ții care lucrează, în fiecare zi, în fiecare oră, la
protejarea țărilor lor. Unele servicii sunt mai cunoscute decât
altele, mai eficiente sau mai temute. C
Care sunt însă cele mai
bune servicii secrete din lume? CIA, MI6, pe care le cunoa
cunoaștem
cu toții?
ții? Da, ele se află în acest TOP 10 servicii secrete din
lume, alături de alte opt, pe care le aflăm mai jos.

Î

1. ISI, agenția
ția de informații din Pakistan, este considerată
cons
la
momentul actual cea mai bună din lume. Fondată în 1948,
agenția
ția are ca sarcini principale colectarea de informații privind
securitatea națională,
țională, evaluarea pericolelor externe și apărarea
statului. ISI deține
ține multă putere în statul pakistanez, fiind
f
una
dintre cele mai puternice și influente instituții din țară. Între
activitățile
țile importante din trecut ale ISI se numără sprijinirea
rezistenței
ței afgane împotriva sovieticilor în timpul războiului și
ocupației din anii '80.
2. CIA este, de departe, cea mai cunoscută agenție
agen de informații
din lume. Serviciile secrete americane se numără și printre cele
mai bune din lume, câștigându-și
și renumele în timpul Războiului
Rece. Fondată în 1947 ca succesoare a OSS
OSS-ului (instituție
activă în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial), CIA a fost
implicată de-aa lungul timpului în numeroase operațiuni
opera
externe.
Spre exemplu, în timpul Războiului Rece, serviciile secrete
americane s-au
au implicat direct în operațiuni
opera
vizând state
comuniste din Africa sau America de Sud,
Sud inclusiv asasinate
sau lovituri de stat.
3. MI6 este una dintre cele mai vechi agenții
agen de informații din
lume, având o istorie de aproape un veac. Secret Intelligence
Service, după denumirea oficială, a fost fondată în 1916 și este
succesoarea organizației
ei Secret Service Bureau, fondată în
1909. MI6 a fost implicată activ în numeroase conflicte și
operațiuni de-aa lungul secolului XX, dar existența
existen agenției nu a
fost recunoscută oficial de către statul britanic decât în anul
1994.
4. Serviciile secrete rusești de azi – FSB – sunt succesorul
direct al fostului KGB din perioada comunistă. Fondat în 1995,
FSB numără cel puțin
țin 250.000 angajați (un număr record pentru
o agenție
ție de informații), iar sarcinile sale principale sunt
colectarea de informații, operațiuni
uni contra-terorism
contra
și asigurarea
securității statului.
5. BND, serviciile secrete germane, au fost fondate oficial în
1956, dar moștenesc
ștenesc structura unei agenții postbelice numite
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Organizația
ția Gehlen. Ambele agenții au activat, la început, cu
personal preluat
uat din vechile structuri de informa
informații ale statului
nazist (Abwehr, SS, Gestapo), și au colaborat strâns cu CIA.

Documentul care a fost publicat pe portalul de știri polonez
TVP Info are 9 pagini și este semnat de
d miniștrii de externe ai
Germaniei și ai Franței.

6. RAW este, din 1968, agenția
ția de informații externe a statului
indian. Supusă doar premierului, RAW nu răspunde, ca
serviciile secrete din alte părți,
ți, în fața Parlamentului, fiind astfel
mult mai greu de controlat. Principala sarcină a agen
agenției este să
adune și să evalueze informații
ții cu privire la activitățile teroriste
ce vizează India. Foarte multe operațiuni
țiuni ale RAW vizează
statul pakistanez, cu care India are un conflict de durată.

Principalele propuneri din document sunt:

7. DGSE, sau Direction Generale De La Securite Exterieure,
reprezintă serviciile secrete din Franța.
ța. Originile sale datează de
la sfârșitul celui de-Al
Al Doilea Război Mondial, din 1947, de
deși
structuri similare există în Franța
ța încă din secolul al XIX
XIX-lea.
Agenția
ția nu se numără printre cele mai cunoscute din lume, dar
activitatea sa de succes (reprezentanții
ții susțin că au prevenit 15
atacuri teroriste în Franța)
ța) cere o prezență în acest top 10.
8. ASIS, agenția
ția de informații din Australia, a fost fondată în
1951 de către puterea executivă a Commonwealth
Commonwealth-ului britanic.
Mai puțin cunoscută publicului larg, agenția
ția se numără totuși
printre cele mai eficiente servicii secrete din lume și beneficiază
de un personal numeros răspândit în întreaga lume.
9. MSS, sau Ministerul Securității
ții de Stat, este principala
agenție de informații din China.. MSS a fost fondat în 1949, anul
de naștere
ștere al Republicii Populare Chineze, dar moștenește
structura organizației
ției de informații a partidului comunist chinez
din timpul Războiului Civil.
10. Serviciile secrete israeliene – MOSSAD – sunt printre cele
mai renumite
enumite din lume. Fondat în 1949, la un an după na
nașterea
statului Israel, Mossad-ul și-aa construit renumele implicându
implicându-se
în mai multe asasinate și operațiuni secrete în alte țări, precum
cea de capturare a lui Adolf Eichmann în Argentina, în 1960.
Sursa: http://www.abcnewspoint.com/

Lagărul European: un superstat în care
țările membre nu au drepturi
Planul Germaniei și Franței a fost demascat de
televiziunea poloneză de stat. Berlinul și Parisul doresc
do
crearea unui superstat federal european în care statele
membre au doar obligații, nu și drepturi.

U

n supra-stat
stat European în locul Uniunii Europene. O
astfel de propunere a fost făcută la mitingul de la Praga
(iunie 2016) țărilor de la Vișegrad (Polonia, Ungaria,
Cehia și Slovacia), de către ministrul de Externe German Frank
FrankWalter Steinmeier. Propunerea le-aa fost prezentată sub formă de
ultimatum.

– Statele membre NU vor mai avea dreptul să mai aibe armată
proprie și servicii speciale proprii.
– Unificarea completă a sistemul juridic penal, civil și al
sistemului
mului de impozitare. Statele membre nu vor mai avea
dreptul să-și
și impună pe plan național propriul sistem de taxare
și de impozitare și nu vor mai avea dreptul să aibe propriul lor
cod penal și propriul cod civil.
– Statele membre nu vor mai avea dreptul să
s aibe propria lor
Monedă și propria lor Bancă Centrală.
– Statele membre nu vor mai avea dreptul să aibe propriul lor
sistem de acordare a vizelor pentru cetă
cetățenii non-europeni.
Sistemul de vize va fi legiferat doar de Bruxelles. Vizele vor fi
acordate direct
rect de la Bruxelles pe baza unei legislații
legisla unice.
– Super-Statul
Statul Federal va avea o politică externă unică.
Ministerele de externe și organizațiile pentru cooperarea
internațională
țională de la nivelul fiecărui stat vor fi desființate.
– Limitarea rolului NATO înn Europa. Crearea unei Armate
Europene și a unor Servicii Speciale Centralizate Europene.
Serviciile Secrete și Armatele Statelor actuale vor fi desființate.
Ele vor deveni secții
ții sau părți ale Armatei și ale Serviciilor
Secrete Federale Europene.
– Actualele
ele State Membre vor pierde controlul asupra propriilor
frontiere. Ele vor pierde, de asemenea, controlul asupra
procedurilor de admisie și de relocare a refugiaților pe propriile
lor teritorii.
Practic dorința
ța explicită a germanilor care ii-au luat în căruță și
pe francezi, este să apară un suprastat European în loc de
Uniunea Europeană. Acesta a fost ultimatumul germanilor la
mitingul din Praga unde a fost prezentat țărilor de la Visegrad
de către Frank-Walter Steinmeier.
Dacă un astfel de document va fi aplicat
plicat şi va intra în vigoare,
în locul Uniunii Europene vom avea doar o singur supra-stat
supra
european, care va ființa
ța în funcție de dorința celor mai puternici
actori care controlează astăzi Uniunea Europeană.
Actualele state membre nu vor mai avea dreptul ssă aibe propria
armată, propriile servicii secrete, propriul Cod Penal, propriul
Sistem de Impozitare – inclusiv nu vor mai avea dreptul să aibe
și să impună propriile lor taxe și impozite.
Ele nu vor mai avea dreptul să aibe monedă proprie, nu vor mai
avea dreptul să aibe o Bancă Centraă, deci nu vor mai fi
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capabile să-și
și apere propriile lor interesele financiare, politice și
militare ca State-Națiune.

Această infrastructură aparţine unor grupuri de interese care au
putereaa de a influenţa decizia politică în domeniul silviculturii.

În plus, actualele State Membre vor pierde controlul asupra
propriilor frontiere. Ele vor pierde,
ierde, de asemenea, controlul
asupra procedurilor de admisie și de relocare a refugiaților pe
propriile lor teritorii. Berlinul vrea să introducă un sistem de
vize uniform, sistem fixat de la Bruxelles, și propune ca politica
externă să fie condusă doar de către Bruxelles.
În preambul, e scrisă justificarea dată de Germani și de Francezi
pentru a genera o astfel de federație totalitară:
„Our countries share a common destiny and a common set of
values that give rise to an even closer union between our
citizens.
ns. We will therefore strive for a political union in Europe
and invite the next Europeans to participate in this endeavor”.
Cele nouă pagini ale documentului nu lasă niciun dubiu asupra
faptului că Germania vrea să transforme întreaga Europă
Continentală într-un nou Stat Federal.
Un lucru e clar. Globaliştii se grăbesc să preia controlul total în
noua închisoare a popoarelor numită Uniunea Europeană,
construcție
ție a globalizării în care cei care vor să plece sunt puși
la zid, amenințați şi înjurați, iar cei care sunt încă membri sunt
înjurați
ți permanent de comisarii neobolşevici de la Bruxelles că
nu fac bine ce fac.
Este clar că acest proiect aberant nu a apărut peste noapte, ci a
fost conceput de mințile
țile bolnave din Germania şi Franța încă
dinainte de Brexit. El a fost acuma reîmpachetat și livrat sub
pretextul „urgenței impuse de Brexit”. Adaptare: justitiarul.ro /
infoplus.ro

Din România s-au
au furat păduri în valoare
de 36 de miliarde de euro!

Pădurarii spun că s-au
au furat, în total, 120 de milioane de metri
cubi de lemn, în valoare de 36 de miliarde de euro, adică
jumătate din datoria externă a României în acest moment!
Vom cere demascarea lor!”, ne-aa spus inginer diplomat Marian
Stoicescu, preşedintele Federaţiei pentru Apărarea Pădurilor.
Cele mai multe păduri s-au
au tăiat în judeţele Harghita, Mureş,
Maramureş, Suceava, Neamţ, Bacău şi Vâlcea.
În ultimii 15 ani patru pădurari au fost ucişi şi 600 au fost
vătămaţi grav în timpul serviciului de hoţii de lemn.

Cascada transformată într
într-un palat de
gheață
Parcul Național
țional Cheile Nerei este un aalt loc de poveste
din România…

A

ici, alături de celebra cascada Bigăr, considerata una
dintre cele mai frumoase din lume, putem descoperi
încă o cascadă deosebită: Cascada Beu
Beușnița. Atât vara,
cât și iarna, aceasta oferă un spectacol care nu trebuie ratat
rata de
pasionații de drumeții.
Așa arată primăvara:

Sorin GOLEA
Pădurarii au protestat în faţa Guvernului. Ei spun că
prin neaplicarea Codului Silvic din 2008, prin intervenţia
anumitor cercuri de interese, 600.000 de hectare de pădure
au rămas nepăzite. Dintre acestea, 400.000 de hectare au
fost deja defrişate ilegal și se ”pregătesc”
tesc” celelalte 200.000
de hectare.
”Conform Codului Silvic, pădurile restituite proprietarilor,
adică 600.000 de hectare, trebuiau să beneficieze de
subvenţionarea pazei – bani care veneau către pădurarul zonei.
Nu s-a alocat nici un ban, din 2008 încoace,
e, iar acele păduri
private au rămas nepăzite, în mod deliberat. Aşa se explică
faptul că au fost tăiaţi 120 de milioane de metri cubi de pădure.
Acest lemn nu putea fi transportat cu căruţa, era nevoie de o
infrastructură pentru a tăia şi a muta atâta lemn
lem din pădure.
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Sursa foto: http://cartitaplimbareata.ro/index.php/9842/cascada-beusnitahttp://cartitaplimbareata.ro/index.php/9842/cascada
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Așa arată iarna:

Pentru a ajunge la Bârsana trebuie să urmezi DJ 18, între Bor
Borșa
și Sighetul Marmației, pe partea dreaptă a râului Iza. În drum
spre aceasta în aproape fiecare localitate întâlne
întâlnești biserici din
lemn cu turla înălțată,
țată, cu porți masive ornamentate geometric
sau floral, cu troițe frumos sculptatee din lemn.
Mănăstirea Bârsana este pomenită în documentele medievale
încă de la mijlocul secolului al XVI-lea
XVI
de familia
Dragoseștilor.
știlor. La 1791, averea locașului de cult este confiscată
de austrieci, ultimii călugării fiind nevoiți
nevoi să se mute în
Moldova la Mănăstirea Neamț.

Sursa foto: http://www.opiniatimisoarei.ro/o-minunatie-una
una-dintre-cele-maifrumoase-cascade-din-banat-transformata-de-ger-intr-un-palat
palat-de-clestarvideo/28/01/2016

Mănăstirea Bârsana din Maramureș
Maramure tradiție și modernism

Prof. dr. Vicu MERLAN – Huși
Considerată una din cele mai impozante biserici din
lemn din Europa, biserica din localitatea Bârsana din
Maramureșș excelează prin simbolism și artă esoterică.

P

entru a ajunge în această parte a Maramure
Maramureșului, un prim
obstacol natural sunt Munții
ții Carpații, ramura nordică a
Orientalilor.

În 1993 Episcopul Maramureșului,
șului, Iustinian Chira,
binecuvântează locul unde se va ridica un nou ansamblu
monahal din lemn, în tradiția
ția locală, construit de meșterii din
Bârsana sub îndrumarea arhitectului Cordaș
Corda Dorel.
Ansamblul arhitectural
rhitectural de la Mănăstirea Bârsana este compus
din: poartă maramureșeană, turnul-clopot
clopotniță, biserica (de 57 m
înălțime) altarul de vară, casa cu chilii și paraclis, casa
meșterilor,
șterilor, casa voievodală și muzeul.

Poarta maramureșeană
șeană de la Bârsana
Mănăstirea este orânduită de stareța
ța Filofteia Oltean, cu 14
călugărițe
țe și un preot duhovnic. Ocrotitorii locașului sunt cei 12
Apostoli, iar hramul se prăznuiește
ște pe data de 30 iunie.
Mănăstirea poate oferi cazare grupurilor de pelerini și copii.
Mănăstirea Bârsana
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Turnul-clopotniță
Frumusețea
țea acesteia emanată din proporția divină a arhitecturii,
încântă ochiul fiecărui privitor și-ii transmite mesaje subtile
înălțătoare de uimire și grandoare.
ția bisericii de la Bârsana se aseamănă cu dorința de
Măreția
nestăvilit a căutătorului spiritual , care tine spre perfec
perfecțiune și
desăvârșire spirituală.

Interiorul Bisericii
Porțile
țile grandioase din lemn cu motive în spirală sau geometrice,
portul popular autentic, obiceiurile oculte divinitorii, sunt o
parte din tainele păstrate cu strășnicie
șnicie în această parte a țării.

Peșteri
șteri celebre din România: Peștera
Pericova, Peștera
ștera Haiducilor, Peștera
Ialomiței,
ței, Peștera Urșilor și Peștera
Scărișoara
șoara
Prof. dr. Vicu MERLAN – Huși
M-am oprit la cele 5 peșteri
șteri importante tratându-le
tratându atât
din punct de vedere funcțional
țional cât și din punct de vedere
genetic.

A

flate în zone diferite ale Carpa
Carpaților, toate au în comun
natura genetică, fundamentul calcaros și natura erozivă
a râurilor de munte.

Ansamblul arhitectural de la Mănăstirea Bârsana
De oriunde de abați
ți din țară trebuie să traversezi bariera
naturală a Carpaților,
ților, stavilă care a permis conserv
conservarea multor
tradiții și obiceiuri din vremuri imemorabile.

Peșterile
șterile Pericova (pe Dunăre) și Haiducilor (Băile Herculane)
sunt amplasate în Munții
ții Banatului. Prima pe cursul pârâului
Pericova, afluent direct din stânga Dunării, iar cea de a doua pe
partea dreaptă a cursului râului Cerna. Pe
Peștera Ialomiței se află
în masivul calcaros al Munților
ților Bucegi, în apropierea obârșiei
râului Ialomița,
ța, iar peșterile de la Scărișoara și Chișcău (Peștera
Urșilor)
șilor) sunt în Munții Apuseni, însă în masive diferite.

Peștera Pericova, considerată de către arheologi una din
peșterile
terile din Clisura Dunării care a favorizat dezvoltarea
comunităților
ților umane de tip sedentar, locul în care apare prima
desprindere a omului primitiv de obiceiurile arhaice de
culegător și vânător.
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de arheologi (un rol important în aceste descoperiri avându-l dr.
V. Boroneanț de la Muzeul național din București) este unul
superior în comparație cu cel din paleolitic. Pentru a ajunge la
peșteră trebuie să urmezi cursul pârâului Pericova, de la șoseaua
națională, să urmezi albia oarbă a pârâului (după ce acesta
dispare în substratul calcaros). Peștera are mai multe galerii,
etajate.

Peștera Pericova: în stânga jos intrare în galeria
inferioară; dreapta susgaleria uscată superioară
Comunitățile neolitice timpurii și chiar cele de la sfârșitul
paleoliticului superior, ce locuiau în Clisura Dunării, au
dezvoltat alte abilități și deprinderi legate de agricultura
incipientă și domesticirea și creșterea animalelor, de rituri și
ritualuri ancestrale legate de fertilitatea pământului (cultul
Mamei Pământ – Geia) cu rezonanțe mistice de tip superior
specifice unui tip nou de om Sapiens sapiens. Inventează unelte
noi precum săpăliga din os sau lemn pentru prepararea terenului
spre a fi însămânțat, secera din corn incizat cu lame de silex
prinse în rășină de conifere care alcătuiau tăișul acesteia etc.
Fiind conștient de grandoarea măreției divine, construiește
locașuri de cult (altare) statuete reprezentând zeități în diferite
ipostaze divine din lut ars sau os șlefuit, unele cu incizii solare,
geometrice, simbolistice.

Are o deschidere de peste 25 de metri înălțime și o lățime tot
cam de 6 m ușor oblică, cu numeroși bolovani la podea, cu
culisări de bolovani masivi din amonte. Peștera se direcționează
pe un ax E-V, având ieșirea în Dunăre. La momentul vizitei
(luna mai 2016) ieșirea spre Dunăre era inundată, însă de pe
Dunărea, cu ambarcațiunile se putea vizita un segment al
acesteia.

Gura de intrare la galeria uscată
După un urcuș abrupt de peste 600, am ajuns la galeria etajată,
care era uscată, gura de intrare fiind mai largă decât cea din
nivelul inferior.
Galeria inferioară cu ieșirea în fluviul Dunărea
Toate acestea demonstrează o abordare nouă ontologică de
natură să producă valori cognitive, atât practice cât și
religioase. Modul de gândire, reflectat în artefactele descoperite
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Aici am observat un strat gros de aluviuni, structurat pe mai
multe nivele arheologice, alcătuit din artefacte cu precădere din
oase și piatră. În stratigrafie se pot vedea și cărbuni și cenușă,
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de la vetrele de foc ce au existat în acest habitat, vetre construite
pentru a putea fi preparată hrana la foc.

Interiorul peșterii Pericova – galeria uscată
Practic, galeria etajată prezintă stratul cel mai gros de
sedimentar depus, ceea ce demonstrează că aici s-au așezat
pentru o mai lungă perioadă de timp oamenii sedentari ai
acestor locuri (mai ales în perioadele friguroase, dar și la
adăpost de animalele sălbatice).
Peștera Haiducilor (Băile Herculane), aflată pe partea dreaptă
a cursului mijlociu al râului Cerna, în imediata vecinătate a
hotelului Roman. Peștera se poziționează la un nivel superior
față de albia râul Cerna, la circa 50 m înălțime. Are gura de
intrare spre sud-est, cu înălțimea de peste 7 m, lărgindu-se
treptat spre interiorul sălii principale, ajungând aici la peste 20
m înălțime (datorită prăbușirilor gravitaționale din tavan).

Lateral prezintă o galerie ce se direcționează paralel cu galeria
principală, care se înfundă. Galeria mică se îngustează gradat,
pătrunzând în munte pe câteva sute de metri, inaccesibilă
publicului.

Intrare în galeria secundară dinspre sud-est
Încă de la intrarea principală, există pe partea stânga, un prag de
comunicare cu o altă galerie secundară ce se ramifică în două
brațe, ce au ieșirea spre est, cu o gură de emergență de peste 2-4
m în diametru. Intrarea în galeria principală din mijloc are
forma unui yoni sau un V cu vârful în jos. După unii
cercetătorii acest tip de peșteri erau preferate de comunitățile
străvechi, deoarece se considera că prin forma sa, peștera îi
putea pune în comuniune pe locuitorii ei, prin intermediul
formei, cu energiile misterioase ale Mamei Primordiale Geia,
cea care prin yoni-l ei dădea naștere întregii Manifestări, asigura
sănătate și prosperitate comunității umane.
În interiorul galerii principale au fost efectuate săpături
arheologice de către cercetătorii dr. V. Boroneanț și dr. Al.
Păunescu, descoperind artefacte atât din Paleolitic cât și din
neo-eneolitic, epoca bronzului până în vremea haiducilor din
timpul stăpânirii Imperiului austr-ungar. O continuitate de-a
lungul mileniilor, identică cu cea din peștera de la Pericova, dar
cu un strat mai gros și cu mult mai multe nivele arheologice.
Denumirea o are de la haiducii ce se ascundeau aici de poterele
austriece.

Intrarea principală la Peștera Haiducilor

56

Peștera Ialomiței sau Peștera lui Zalmolxis se află pe partea
dreaptă a pârâului Ialomița, din sectorul superior al acesteia.
Intrarea se face printr-un umăr al terasei inferioare, având
forma unui yoni, cu peste 10 m înălțime și peste 15 m lățime. Se
îngustează apoi treptat, dar prin trecerea în alte galerii, acestea
se lărgesc în adevărate săli, pe mai multe nivele, care au
numeroși bolovani pe podea, de la desprinderile și clivările
pereților și tavanului, sub efect gravitațional, eroziv sau
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tectonic. Tradiția pomenește despre retragerea lui Zalmolxis în
această peșteră, dar și a multor preoți-sacerdoți ai geților.
În interior sunt păstrate diverse denumiri ce amintesc de cei ce
s-au asârdit la desăvârșire sau au trecut pe aici: Sala lui
Decebal, Bolovanul lui Zalmolxis, Altarul lui Zalmolxis etc.
Prin Altar trece un pârăiaș cu cea mai pură apă de pe Planetă,
fiind numit Pârâul cu Apă Vie (cercetătorii susțin că acesta
traversează un zăcământ de argint, fiind îmbogățit astfel cu ioni
de argint ce-i conferă proprietăți miraculoase – astfel de apă
fiind întâlnită și la Cascada lui Orfeu de la Țâpova situată pe un
afluent de dreapta al Nistrului). Chiar dacă umezeala este destul
de ridicată, totuși prin anumite procedee spirituale, cei ce
râvneau la Desăvârșire în acest loc, puteau trăi în întuneric și
liniște deplină. Se știe că întunericul deplin, retragerea în
caverne, favorizează dezvoltarea acuității subtile, măresc
percepția și clarvederea unor planuri paralele, amplifică puterile
paranormale etc.
Peștera, prin forma natural de yoni (vulvă), îi punea în
rezonanță, pe toții aceia care se rugau în ea, fugind de lume și
de iluzii, cu cele mai tainice aspecte ale feminine ale Creației,
cu Puterile Cerești, cu energiile manifestatoare ale Naturii
înconjurătoare.

Sala Mare (în spate Bolovanul lui Zalmolxis)
Nu întâmplător despre mari călugări asceți geți (ksatya)
geograful antic Strabon scria că puteau călători pe nori,
înblânzeau animalele sălbatice, controlau vremea, rezistau la
temperaturi scăzute atât în peșteri cât și pe vârful munților etc.
Însă pentru a ajunge la acestea călugării geți din Carpați erau
vegetarieni, abstinenți și duceau o viață solitară.
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Altarul lui Zalmolxis
La 100 m spre sud-est de intrare, cam la aceeași înălțime, poate
cu 5-7 m mai sus, se află o altă galerie îngustă, iar pe partea
stângă a râului Ialomița (vis-à-vis) de gura de intrare, dar la
nivelul superior al albiei majore se află o altă peșteră de
dimensiuni medii ce pătrunde adânc în stânca pe care este
amplasată Mănăstirea Peștera. La gura de intrare a Peșteri
Ialomiței este postat schitul de călugării.

Schitul Peștera Ialomiței
După ce ne-am cazat la Mănăstirea Peștera, am urmărit să
trăiesc empatic, prin raportarea la egregorul spiritual al foștilor
sau actuali pustnici ce s-au osârdit pe aceste meleaguri
carpatine. Aceasta a fost cu putință si prin vizitarea micilor
peșteri dimprejurul Peșterii lui Zalmolxis, care nu depășeau 2030 m lungime, fapt care le-au făcut accesibile tuturor, atât
novicilor cât și celor desăvârșiți, fiind uscate, cu o umezeală
redusă în atmosferă.
Peștera Urșilor din Chișcău a fost descoperită în anul 1975, ca
urmare a unei explozii la cariera de marmură din localitate. Este
cartată de Clubul de speologie din Ștei, după care este
amenajată și inclusă circuitului turistic în anul 1980. Peștera
are aproximativ 1,5 km, prezentând formațiunii carstice diverse
(stalactite, stalagmite, scurgeri parietale, coloane etc ).
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Stalactite, stalagmite, scurgeri parietale
și coloane
Se poate ajunge la Peștera Urșilor dispre Oradea pe E79 până la
Buntești, apoi la stânga spre Chișcău sau dinspre Deva, tot pe
E79 până la Rieni, apoi dreapta spre Chișcău.

O stalagmită uriașă franjurată
Pentru a nu fi expusă degradări, cât și păstrării microclimatului,
intrarea este prevăzută cu uși speciale duble.

Denumirea provine de la resturile fosilifere ale ursului de
peșteră (Ursus spelaeus), animal dispărut în urmă cu peste
20.000 de ani. Apar și schelete ale ursului de cavernă, in sittu,
păstrat în formă perfectă de conexiune anatomică.

Peștera Scărișoara este un unicat, deoarece adăpostește cel mai
mare ghețar subteran din Europa.

Schelet al ursului de cavernă, păstrat în formă
perfectă de conexiune anatomică
Peștera prezintă 2 nivele: unul superior cu circa 847 m pentru
accesul turiștilor și unul inferior de 700 m, în care au acces doar
cercetătorii și speologii, fiind o rezervație științifică. Etajul
pentru turiștii 3 mari galerii: Galeria Urșilor cu o mulțime de
schelete de urși, Galeria Racoviță și Galeria Lumânărilor.
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Gura de intrare a peșterii
Pentru a ajunge la Scărișoara se poate veni pe E79 dinspre
Oradea sau Deva, iar de la Lunca, la circa 40 km până la Garda
de Sus, apoi stânga la circa 10 spre peșteră, în amonte. Se poate
ajunge și dinspre Cluj, Câmpia Turzii pe DJ75 până la Albac,
apoi spre Scărișoara.
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extreme sunt, în primul rând, senzațiile
țiile termice. Temperaturile
sunt de 45° C, darr sunt zile în care pot urca și la 50° C, pentru
ca peste noapte să scadă la doar 0° C. Pe cât de dure sunt
condițiile climatice, pe-atât
atât de minunate pot fi peisajele oferite
de către deșert.

Interiorul Peșterii Scărișoara
Poziționarea
ționarea altitudinală, mediul climatic specific, au creat
condițiile conservării de-aa lungul mileniilor a unei mase
compacte de gheață,
ță, cu formă și structură aparte.
Gheţarul de la Scărişoara este prima peştera din România
declarată monument al naturii, în 1938. Peştera se află la o
altitudine de 1165 m, şi are o lungime de peste 700 m şi o
diferenţa de nivel de 105 m. După ce coborî în avenul de 50
metri adâncime pe scări abrupte de metal, intri în Sala Mare
care se continuă în capăt cu Biserica.. Masivul de gheţă are o
adâncime de maxim 36 de metri. Peştera este împăr
împărțită în două:
Rezervaţia mare şi Rezervaţia Mică. Masivul de ghe
gheță are o
vechime de peste 3 000 de ani. An de an se depune succesiv alte
straturi fine de gheață,
ță, ceea ce arată că ghe
ghețarul este în
extindere,
prin
apa
infiltrată.(foto-ghețarul
țarul
ScărișoaraScărișoara

Colosalele dune de nisip sunt împodobite în culori care variaz
variază
de la roz până la portocaliu intens. Unele dintre aceste minunate
dune alcătuite din nisip viu-colorat
colorat ating înălțimi
înăl
de 300 de
metri. Formele și modelele pe care vântul le-a
le făurit în nisipul
fin, cu măiestria unui mare artist, sunt variate. Aceste opere
oper ale
naturii te pot face, uneori, să-ți
ți imaginezi mărețe castele sau
catedrale, ale căror falnice turle și acoperișuri se profilează cu
îndrăzneală pe seninul cerului african. Ți se oferă imagini de
vis, care nu mai pot fi văzute altundeva.

http://www.ghiduri-turistice.info/)

Catedrala Vântului – un domeniu al
incredibilului. Deșertul
șertul Namib este locul în
care vântul s-aa jucat cu nisipul, zămislind
forme uluitoare!
Toni TOHANEANU
În Deșertul Namib, situat în sud-vestul
vestul Africii, de-a
de
lungul țărmului Atlanticului, se află Catedrala Vântului, o
nespus de frumoasă creație a naturii.
atedrala Vântului este alcătuită dintr-oo vastă serie de
formațiuni de nisip, cu înfățișări
țișări adeseori fenomenale.
Astfel de dune de nisip cu forme inedite se găsesc, în
principal, în regiunea Sossusvlei a deșertului
șertului Namib –
considerat cel mai bătrân deșert
șert al planetei, deoarece ss-a format
cu 80.000.000 de ani în urmă.

C

Deșertul
șertul Namib este o zonă extrem de bogată în resurse
naturale. În unele regiuni ale acestui vast de
deșert sunt extrase
diamantele, sarea, wolframul. Există și zone pe care forțele
armate ale Africii de Sud le întrebuințează
întrebuin
pentru instrucție și
aplicații. Deșertul
șertul Namib este un mediu extrem de dur, prin
uscăciunea și temperaturile sale, chiar și pentru cele mai
rezistente creaturi. Cu toate acestea, există specii care reușesc
reu
să
viețuiască
țuiască și chiar să prospere acolo. Din fauna locală fac parte
elefanții de deșert, struții, antilopele oryx, șacalii, mangustele.

Ciudatele și atrăgătoarele formațiuni
țiuni modelate de către vânt fac
din această parte a deșertului
șertului Namib o destinație frecventată de
către turiștii
știi care caută ineditul și senzațiile extreme. Acolo,

Aici, în acest bătrân deșert,
șert, se găsește o plantă dintre cele mai
neobișnuite. Este vorba despre Welwitschia mirabilis, a cărei
rădăcină ajunge la peste 20 de metri adâncime, în căutarea apei.
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O astfel de plantă poate trăi până la două secole, timp în care
înflorește cam o dată la două decenii.

deosebire a acestui bazin acvatic este cantitatea de sare pe care
o conține.
ține. Marea conține cea mai sărată apă de pe planetă.
Nivelul sării conține 300-310%,
310%, iar în unii ani poate ajunge
până la 350%.

Lucruri interesante despre Marea Moartă
№1. În Marea Moartă nu există viață
ță din cauza salinității. Sau
aproape nimeni. Aici au fost descoperite 70 de specii de
ciuperci. Lor nu le este frică de sare.
№2. Nivelul apei din Marea Moartă scade în fiecare an cu un
metru. Acest lucru se poate transforma într-o
într
catastrofă
ecologică. Nivelul apei a scăzut de la 325 de kilometri cubi la
147.

Sursă: www.worldatlas.com
Imagini: www.thegoldenscope.com, rebrn.com

Principalul motiv – activitatea fabricilor producătoare
producătoa
de
minerale, precum și schimbările climatice.

Află care este cel mai jos punct de pe
pământ
Probabil
știi
deja
că
adâncă depresiune este Groapa Marianelor.

cea

mai

D

ar știai oare că există un loc de pe planetă, care se află
sub nivelul mării la o distanță
ță de aproape o jumătate de
kilometru? Da, Natura-mamă
mamă ne surprinde în mod
constant.

Cel mai adânc loc de pe planetă
Marea Moartă este cel mai jos punct uscat al Pământului.
Adică aici, omul simte că este pe uscat, dar nivelul mării spune
că este sub apă.
Coasta Mării Moarte se află sub nivelul mării până la 417,5
metri. Aceasta mai este numită Sodoma și Marea Sării. Este
situată la granița
ța dintre Iordania și Israel. Evident, drumul
drumul din jurul Mării Moarte este cel mai jos drum de pe
Pământ. Lungimea mării este de 67 de kilometri, iar lă
lățimea și
o lățimea maximă de doar 18 kilometri.

№3. Anume alături de Marea Moartă se aflau
cunoscutele Sodoma și Gomora. Însă căutările orașelor antice
așa și nu s-au încununat cu succes. Totuși,
Totu la fundul mării cu
ajutorul satelitului au fost înregistrate anomalii, similare cu
ruinele orașului.
№4. Nivelul substanțelor
țelor minerale în marea moartă conține
aproximativ 30%.

Cel mai jos punct de la fundul Mării Moarte se află la 723 de
metri de nivelul global al mării! Și bineînțeles, principala
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№5. Există un proiect care prevede transferul de apă din
Marea Roșie
șie și Marea Mediterană în Marea Moartă.
Costul construcției
ției unui asemenea canal este estimat la 4
miliarde $.

ție a vulcanului Dabbahu, urmată de o perioadă
În 2005, o erupție
de activitate
tate seismică intensă au dus la o fisură a crustei terestre
lungă de 60 km și cu o lățime de alți 8 metri, asta în timp ce
solul s-aa scufundat cu peste 2 metri. Toate aceste lucruri ss-au
întâmplat într-o singură zi.

№6. Anume pe malul Mării Moarte și-găsit adăpost personajul
biblic Lot și fiicele sale după distrugerea Sodomei. Aici puteți
vedea chiar și un stâlp de sare, care a fost transformată soția lui
Lot.

№7. În imediata apropiere de Marea Moartă au fost
găsite manuscrisele unei sectei evreiești antice.
ntice. Ele datează din
secolul II-lea î.Hr.. Principiile lor erau foarte asemănătoare cu
preceptele evanghelice.

Depresiunea Afar – locul unde Africa se
rupe în două

Traducere: Radu Ungureanu

Teoria conform căreia în zonă se va naște
n
o noua mare nu este
nouă. În 1960 vulcanologul Haroun Tazieff a lansat ipoteza
conform căreia depresiunea Afar se va rupe datorită poziționării
pozi
sale extrem de spinoase, la nord aflându-se
aflându două rifturi oceanice
ale Marii Roșii
șii și ale Golfului Aden, iar la sud riftul continental
est-african
african care, peste câteva milioane de ani, ar urma să
desprindă placa somaleză din continentul african.
În depresiunea Danakil, Marea Roșie
șie ar putea inunda zona mult
mai repede decât anticipa Tazieff, asta datorită reliefului
reliefulu extrem
de plat din regiune, singurele dealuri care sunt ca un scut în fa
fața
apei fiind niște
ște dealuri de doar 25 de metri înălțime. La acest
proces contribuie și viteza cu care magma împinge scoarța din
miezul Pământului spre suprafață
ță în acea zonă. Potriv
Potrivit lui Eric
Jacques, geolog la Institutul de Fizică a Pământului din Paris,
acest lucru se întâmplă cu 30 de metri pe minut în Afar, viteză
extrem de mare. surse Spiegel / Amusingplanet / NERC

În depresiunea Afar situată în nordul Etiopiei, se poate
observa cel mai bine cum Africa se rupe în două, fenomen
ce va duce în viitor la umplerea acestui spațiu
țiu cu apă.
apă

P

rocesele geologice precum formarea de râuri, mări și
munți
ți sunt extrem de lente, însă în Triunghiul Afar de
lângă Cornul Africii, acest lucru se întâmplă într
într-un ritm
destul de rapid.
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Regatul norilor: Fotografii de vis
Luana MATEESCU
Opt ani de muncă în care a așteptat
șteptat cel mai bun
moment pentru a surprinde imagini care, parcă, apar
aparțin
unei alte lumi.

O

pt ani în care Nick Steinberg a stat de vorbă cu
natura, iar ea i s-a dezvăluit…
O colecție foto care spune totul:

Fotografia astronautului William Anders, realizată în
misiunea ”Appolon-8”
8” în anul 1968

Oamenii de știință au descoperit faptul că
există „albine” în… oceane, polenizatori
similari cu cei de pe uscat
traducere și adaptare: Radu Ungureanu

Pentru prima dată în istorie s-au
au descoperit dovezi care
arată faptul că ecosistemele subacvatice au polenizatori care
realizează aceeași
și sarcină ca albinele de pe uscat.

L

a fel ca unele plante terestre, anumite plante de sub apă
se răspândesc folosindu-se
se de nevertebratele marine
pentru a le duce polenul. Până în prezent, biologii
credeau că plantele marine se bazează doar pe puterea apei
pentru a se răspândi, însă descoperirea
descoper
„albinelor mării”
purtătoare de polen a schimbat această percepție.
percep

Sursa: Boredpanda.com
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Din 2009 și până în 2012, cercetătorii de la Universitatea
Națională
țională Autonoma din Mexic au filmat cum polenul se prinde
de crustacee sau broaște
ște țestoase și este dus mai departe. Mai
mult, s-aa constat faptul că animalele marine sunt atrase de
plantele care produc polen mai mult decât de celelalte, la fel ca
și în cazul albinelor de pe uscat. „Am văzut toate aceste
viețuitoare
țuitoare cum vin și transportă polenul. Conceptul este atât de
nou, încât am inventat un nou termen pentru a descrie ceea ce
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am observat, și anume: polenizare zoobenthophilous. Deci, ce
se întâmplă aici? Este posibil ca animalele să fie atrase de
polenul lipicios făcut de flori. Acesta se lipește
ște de corpurile lor,
în special al crustaceelor și se transferă la alte flori”, a declarat
cercetătorul Brigitta van Tussenbroek pentru New Scientist.

Simplul fapt că toate aceste trunchiuri sunt conectate între ele
face ca întreg ansamblul vegetal
egetal să poată fi considerat un singur
organism, un singur arbore. Acest arbore apar
aparține speciei „Ficus
benghalensis”, care crește
ște în mod natural în India și produce
fructe similare unor mici smochine roșii,
șii, ce nu se mănâncă.

sursa: sciencealert.com, newscientist.com

În depărtare se vede o pădure… În realitate este
un singur arbore! Este Uriașul
șul Banyan, copacul
copaculpădure. Trebuie să vezi cum arată în interior!
Tomi Tohaneanu

Arborele are o vârstă de pestee un sfert de mileniu. Nu se mai
știe cine l-aa sădit. În schimb este menționat
men
în jurnale de
călătorie ce datează din secolul XIX, ca un element inedit.
Marele arbore a trecut prin două mari cicloane în secolul XIX.
Atunci a rămas fără câteva dintre crengile
crengi principale. Datorită
imensului număr de rădăcini aeriene, privitorul are impresia că
arborele banyan are mai multe trunchiuri. Din interior, ca și din
afară, pare mai dregrabă un codru întreg, decât un singur arbore.
Uriașul Banyan este un copac ce supraviețuiește
supr
și se dezvoltă
prin această rețea
țea complicată de crengi și rădăcini aeriene, după
ce trunchiul principal i-aa fost înlăturat în 1925. Actualmente,
copacul ocupă o suprafață
ță de un hectar și jumătate iar cele mai
lungi crengi ale sale ajung până la aproape 25 de metri.
Sursa: www.indiatimes.com
Surse foto: www.travelblog.org, www.worldatlas.com, amazingindiablog.in

Unii oameni nu pot vedea pădurea din cauza copacilor,
dar există situații (mai rare) în care, oricât te--ai strădui, nuți vei putea da seama de la distanță dacă-ii vorba despre o
pădure ori despre un singur copac.
ntr-o grădină botanică situată în apropiere
ere de Kolkata (India)
se află „Uriașul
șul copac banyan”. Este arborele care atrage, la
grădina botanică Acharya Jagadish Chandra Bose, mai mul
mulți
vizitatori decât toate celelalte plante expuse, provenite de pe
cinci continente. Este arborele rege al grădinii botanice!

Î

Meteorologii ne recomandă să facem
provizii de mâncare şi apă pentru
următoarele luni. Temperaturile ar putea
ajunge până la MINUS 38 de grade
Ne aşteaptă o iarnă grea, cu viscole şi temperaturi care
ar putea ajunge la minimă absolută de minus 38 de grade
Celsius, ne atrag atenţia meteorologii, care ne îndeamnă să
ne facem provizii de mâncare şi apă.

N

În secolul trecut, mărețul
țul arbore a fost lovit de trăznet și,
ulterior, a fost atacat de o boală. Din acest motiv, partea sa din
mijloc a fost înlăturată, pentru ca restul copacului să poată fi
salvat. Ceea ce se numește
ște astăzi „Marele copac banyan”
constituie, de fapt, o rețea
țea de vlăstare interconectate și de mari
dimensiuni, care deja ocupă o suprafață
ță uriașă și care se află
într-o continuă extindere.
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oi ne luăm şi după animalele
malele sălbatice când facem
prognoze”, spune în mod bizar, directorul comercial de
la Romgaz, care susţine şi el că va fi o iarnă lungă şi aprigă.
Surprinzător este, că „previziunile” mistreţilor, cocorilor şi
broaştelor ţestoase, au ajuns astfel din Evul Mediu, într-o
companie listată la bursă. Florentina Georgescu, director
executiv ANM: „Dacă vorbesc despre posibilitatea că în
ianuarie să avem temperaturi mai scăzute decât norm
normal pe
partea de nord şi de centru este posibil ca
c acest mesaj să se
concretizeze
ze prin perioade de ger. Temperatura minimă la noi în
ţară este de -38
38 grade Celsius, valoare înregistrată cu zeci de ani
în urmă, dar, în ultimii ani, am avut episoade cu ger în care ne
neam apropiat simţitor pe foarte scurtă durata de această valoare.”
În decembrie, în schimb, zăpadă se va lasă aşteptată în sudul
ţării şi în Capitală. “Există deocamdată speranţe destul de mari
să fie strat de zăpadă la sfârşitul lunii decembrie în zona de
munte. Pentru zona mai joasă, este greu de spus. Dacă va fi
zăpadă la Bucureşti, nu va putem spune acum” În mod normal,
am putea avea un viscol luna viitoare şi câte două în ianuarie şi
februarie. Florentina Georgescu, director executiv ANM: „Asta
recomand tuturor chiar şi bucureştenilor, să aibă totuşi în casă o
mică rezervă de apă, de alimente, că cine ştie poate dacă stăm la
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casă, ne trezim dimineaţă şi peste noapte a fost viscol şi nu pot
să deschid foarte repede uşa” În discuţia despre pregăt
pregătirile
pentru aceasă iarnă, directorul comercial al Romgaz a ţinut să i
completeze
ze pe specialiştii de la ANM. Omul a lăsat de înţeles că
mega-computerele
computerele meteorologilor, sateliţii de sute de milioane
de dolari şi aparatură performanţă pălesc în faţă previziunilor
mistreţilor. Vasile Ciolpan – directorul comercial al Romgaz:
„Noi luăm în calcul comportamentul animalelor. Când începe
migraţia păsărilor? Este un reper care-ţi
ţi spune ceva. Cât de
adânc îşi face broască ţestoasă vizuină pentru iarnă. Cât de graşi
sunt porcii mistreţi în ajunul iernii. Sunt nişte repere pe care
poţi să le iei sau nu în considerare. Totuşi ne pregătim de o
iarnă geroasă şi lungă.” Şi-aa nuanţat apoi declaraţia.”Există
oameni care au preocupări în lumea animală, specifice, pe unii
îi cunoaştem, pe alţii îi contactăm, discutăm, nu este definitorie,
este subiectivă într-adevăr
adevăr dar, dacă vrei să o iei în considerare
ai ceva în plus” Compania pe care o reprezintă e 70% deţinută
de stat şi e listată la Bursele din Bucureşti şi Londra. Cu cât e
mai frig, cu atât profitul e mai mare – aşa că orice scenariu de
vreme trebuie luat în calcul. Sursă: ştirileprotv.ro

Amoniacul a fost detectat în atmosfera
inferioară a Pământului pentru prima dată
în istorie. Cum influențează
țează prezența
acestuia clima terestră?
traducere și adaptare: Radu Ungureanu

Amoniacul este un compus chimic format dintr-un
dintr
atom de azot
și trei atomi de hidrogen.
drogen. Denumirea provine de la clorura de
amoniu care a fost pentru prima dată descoperită în „Oaza lui
Ammon” azi „Oaza Siwa”, Egipt. Starea de agregare a
amoniacului este gazoasă, având proprietă
proprietățile chimice ale unei
baze toxice cu miros înțepător, mai ușor
șor ca aerul.
Cum influențează
țează prezența acestuia clima de pe Pământ?
Potrivit explicațiile
țiile celor de la NASA, amoniacul este un factor
poluant dar, în același
și timp, duce la o modificare a modului în
care se formează norii și ceața. Aerosolii se modifică, iar
i odată
cu aceștia
știa și modul în care norii reflectă lumina soarelui,
fenomen ce face ca răsăritul și apusul să fie mult mai roșiatic
decât în zonele unde nu există o prezen
prezență a amoniacului.
Surprinzător, se crede că acumularea amoniacului în troposferă
ar putea avea un efect de răcire, compensând parțial efectul de
seră cauzat de activitățile umane. sursa: sciencealert.com

Fosile de Deinotherium
erium gigantissimumgigantissimum
strămoșul
șul uriaș al elefanților – descoperite
la Vaslui, în România
Pentru prima dată oamenii de știință au detectat urme de
amoniac în troposfera superioară, cel mai jos strat atmosferic.
Răspândit în atmosferă de animalele crescute în ferme sau în
urma fertilizării terenurilor agricole, amoniacul a fost găsit în
concentrații extrem de mari în India și China. Troposfera
Pământului se extinde de la 7 la 20 km deasupra nivelului mării.
Cei de la Institutul de Tehnologie din Karlsruhe, Germania, au
analizat datele prin satelit colectate din diversele păr
părți din
troposferă în perioada iunie 2002 – aprilie 2012.
„Noi am observat pentru prima dată faptul că există o prezen
prezență a
amoniacului în troposfera superioară a Pământului în 2012. Însă
regiunea și perioada de detecție este una limitată. Amoniacul se
poate observa în concentrații demne de luat în calcul doar în
timpul musonului de vară care lovește
ște Asia. Sigur prezența
acestuia este un tip de poluare, fie că vrem fie că nu”, se arată în
raportul institutului.
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Conf. univ. dr. George V. GRIGORE

Profesorul Vlad Codrea din cadrul Departamentului de
Geologie, al Facultăţii de Biologie şi Geologie,
Geologie a UBB,
împreună cu o echipă de cercetători formată din
reprezentanți ai Muzeului Vasile Pârvan din Bârlad (Drd.
Laurențiu
țiu Ursachi) și ai Universității „Al. I. Cuza” din Iași
(asist. dr. Bogdan Rățoi
țoi şi prof. dr. Mihai Brânzilă) au
descoperit mai multe fragmente
agmente ale unui schelet de
Deinotherium, în comuna Gherghe
Gherghești, din jud. Vaslui (O
falangă de Deinotherium a fost descoperită și la Huși, punctul Dobrina și un
fragment de tibie în situl arheologice Crețești
țești La Intersecție, între anii 20102011 de prof. dr. Vicu Merlan, n. r.).

E

ste vorba de un animal care poate fi considerat drept
strămoșul
șul elefantului de azi. Aceste animale au trăit în
Moldova într-o
o perioadă în care clima era mult mai
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caldă decât cea de azi și era asemănătoare cu cea din savanele
africane din prezent. „În urma prospecţiunilor geologice și
paleontologice efectuate, în comuna vasluiană, în vara anului
2015 au fost descoperite elemente ale unui schelet parțial
(fragmente ale craniului cu o parte dintre dinți, alături de
elemente scheletice din porțiunea anterioară a animalului), care
dovedesc prezența unui deinother de talie mare, strămoș
colateral din Miocenul superior (Meoțian, cca. 11-12 milioane
de ani) al elefanților actuali. Resturile fosile descoperite în
nisipurile de la Gherghești aparţin speciei Deinotherium
proavum (D. gigantissimum). Un schelet complet din specie de
Deinother a fost descoperit cu peste un secol în urmă la
Mânzați, în județul Vaslui, de către celebrul paleontolog
Gregoriu Ștefănescu. Scheletul este expus astăzi la Muzeul
Grigore Antipa din București, spun reprezentanții Universității
„Babeș-Bolyai”. Cum erau „elefanții de Vaslui”? Aceste
ierbivore mari au populat îndeosebi aria Europei Centrale și
Orientale. De regulă, fosilele lor apar ca oase izolate și foarte
rar ca schelete parțiale sau întregi, fapt ce conferă acestei
apariții un caracter aparte. Descoperirea aduce un plus de
cunoaștere asupra acestor animale și a mediilor în care au
viețuit. La Ghergești exista pe atunci o luncă, cu siguranță
bogată în vegetație. La finalul Miocenului, deinotherii au
dispărut complet din România. Grupul acestor animale a
dispărut din Africa mai târziu, în Cuaternar. „Punctele fosilifere
de acest tip din Moldova justifică pe deplin o protecție
adecvată, ca arii geologice protejate, fiind de importanță
pentru paleontologia națională și europeană”, spun
cercetătorii. Pentru o mai bună informare şi cunoaştere a acestei
descoperiri au fost montate, în comuna vasluiană, panouri
explicative și indicatoare, iar localnicii vor fi informați asupra
descoperirii prin conferințe pentru publicul larg, mai afirmă
membrii echipei de cercetători condusă de Vlad Codrea.
Deinotherium (Dinoteriul) însemnând în grecește animalul
(therion) îngrozitor (deinos) a fost unul din cele mai mari
mamifere care au existat vreodată, fiind înrudit cu elefantul de
astăzi, fără să aparțină însă aceleiași linii de evoluție a
proboscidienilor. A apărut în Africa în Miocenul mijlociu,
răspândindu-se în Asia și Europa, și a dispărut brusc în
Pleistocenul timpuriu. Înălțimea sa varia între 3,5 și 5 m.
Caracteristici sunt colții foarte mari îndreptați în jos și fixați pe
maxilarul inferior, spre deosebire de cei ai elefanților de astăzi.
Există
trei
specii
recunoscute,
toate
de
mari
dimensiuni: Deinotherium
bozasi,
Deinotherium
giganetum și Deinotherium indicum. Deinotherium giganteum
este cea mai mare specie, fiind specia caracteristică
continentului european. Majoritatea fosilelor sale au fost găsite
în
zona Mării
Mediterane,
în
special
în
Franța, Grecia, Malta, Turcia, dar și în Germania. Cele mai
recente fosile ale sale au fost găsite în România. Deinotherium
indicum este specia asiatică a dinoteriului și era întâlnit
în Subcontinentul Indian. Se distinge de celelalte specii prin
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dentiția sa mai robustă. Cele mai recente fosile aparținând
acestei
specii
au
fost
descoperite
în India și Pakistan. Deinotherium bozasi este specia africană a
dinoteriului, fiind întâlnit pe aproape tot continentul, mai ales în
estul Africii. Craniul său este mai lung și mai îngust, iar simfiza
mandibulară este mai scurtă decât la celelalte două specii. Spre
deosebire de Deinotherium giganteum si Deinotherium indicum
care au dispărut mai devreme, Deinotherium bozasi a
supraviețuit în savanele africane până în Pleistocenul timpuriu.
Cele mai recente fosile aparținând lui Deinotherium bozasi au
fost găsite în Kenya.
Unicul schelet complet de Deinotherium giganteum din
întreaga lume a fost descoperit în România, în anul 1894, de
către geologul Grigoriu Ștefănescu, în apropiere de
localitatea Mânzați, județul Vaslui. Scheletul acestui dinoteriu
(cum scriau în mod curent Grigore Antipa sau Emil Racoviță),
cu o înățime de 4,50 m, este expus la Muzeul „Grigore
Antipa” din București. În anul 2015, paleontologii bârlădeni și
cei ieșeni au găsit în malul unui drum comunal de la ieșirea din
localitatea vasluiană Gherghești fragmente dintr-un nou schelet,
fildeși, femur, tibie și centura pelviană din specia Deinotherium
giganteum, care a trăit în epoca Miocenului Superior, la noi în
țară. Animalul avea peste patru metri înălțime și aproximativ
3,5-4 metri lungime.

Unicul schelet complet de Deinotherium Giganteum
din întreaga lume a fost descoperit în România, în anul
1894. Cu o înățime de 4,50 m, el este expus la Muzeul
„Grigore Antipa” din București/

Resturile fosile descoperite în nisipurile de la Gherghești
(jud. Vaslui) aparţin speciei Deinotherium proavum (D.
gigantissimum), a cărei reconstituire o vedem mai sus.
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Defensa unui Mammuthus Meridionalis
descoperită în aluviunile râului Ialomi
Ialomița
Conf. univ. dr. George V. GRIGORE
Studentul târgoviştean Ionuțț Popescu, pasionat de
arheologie a făcut o descoperire interesantă în timp ce se
plimba pe malul râului Ialomiţa, în apropiere de localitatea
Doicești,
ști, în luna august 2014. Acesta a văzut un colţ de
mamut lung de aproape 3 metri ieșind
șind din aluviunile aflate
în albia râului Ialomița.

I

mediat cum Ionuț Popescu şi-aa dat seama de importanţa
descoperirii făcute, a sunat pe profesorul universitar Marian
Cosac, de la Universitatea Valahia din Târgovi
Târgoviște.
Studentul avea să declare după aceea: „Este o defensă de
mamut, un fildeșș de peste 10.000 de ani vechime. Mi
Mi-am dat
seama ce ar putea fi la dimensiunile astea și ll-am sunat de
domnul profesor.”. Împreună cu mai multe cadre didactice de la
universitatea sus amintită a început dezgroparea fildeşului.
„Este visul oricărui arheolog să facă o astfel de descoperire.
Va ajunge la muzeu”, avea să declare profesorul Marian Cosac.

Scoaterea din situl aluvionar al râului Ialomița
ța al fildeșului de E
Elephas
Meridionalis (Mammuthus Meridionalis; vârsta 1.800.000 de ani)
descoperit la Doicești (jud. Dâmbovița) – 2014

„E o descoperire importantă. Este o defensă de mamut, a doua
descoperită în județul
țul Dâmbovița. Faptul că am descoperit
descoperit-o se
datorează adâncirii Ialomiței.
ței. Din cauza construcției barajelor,
albia Ialomiței s-aa adâncit în ultimii 50 de ani. Nu este exclus
ca pe viitor și alte rămășițe de animale preistorice să iasă la
suprafață” a mai declarat George Murătureanu, lector la
Universitatea Valahia din Târgoviște.
ște. Doicești este o comună
din județul
țul Dâmbovița, aparținând de Muntenia și fiind formată
doar din satul de reședință
ședință cu același nume. În Parcul Mateiaș
din localitate se află ruinele curții
ții brâncovenești, iar în imediata
apropiere se află și Biserica Nașterea
șterea Maicii Domnului din
Doicești, ctitorită
în
1706
de
voievodul Țării
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Românești Constantin Brâncoveanu.. Fildeșul
Filde
- defensa de
aproape 3 metri lungime - s-aa dovedit a apar
aparține lui Elephas
Meridionalis (Mammuthus Meridionalis) și a avea o vârstă de
1.800.000 de ani. Mamutul meridional este o specie de mamut
care a trăit în timpul Pleistocenului timpuriu. Acesta este unul
dintre cei mai vechi reprezentanți
ți ai mamuților, fiind strămoșul
mamutului de stepă și al mamutului lânos. Piesa extrem de rară
a fost ridicată de reprezentanţii Complexului Muzeal Curtea
Domnească din Târgoviște, care au conservat și restaurat
fildeşul. Mamuţii, ca vechi strămoși
și ai elefanților actuali, fac
parte din ordinul Proboscidea al clasei Mammalia. Originea
mamuţilor din care au evoluat elefanţii
ţii actuali este în Africa, iar
procesul evolutiv a avut loc în urmă cu circa 60 de milioane de
ani. Atunci au apărut primele specii de mamuţi în Asia, după o
migrare din Africa. Aceștia s-au
au adaptat la condiţiile de mediu
destul de grele din perioadă glaciară
iară de acum 80.000 de ani.
Pentru a putea supravieţui, mamuţii migrau în Europa pe timp
de iarnă, unde condiţiile erau ceva mai bune. Mamuţii au ajuns
chiar şi în America de Nord prin istmul Bering, format acum 3
milioane de ani, pe parcursul celorlalte ere
e glaciare. Istmul unea
America de Nord cu Asia. Înrudit cu Deinotheriumul şi
Mastodontul, spre deosebire de elefanţii actuali, mamutul avea
o blană de păr lung şi des, care se îngroşa pe abdomen şi în
zona membrelor, astfel că putea rezista climei reci. Era înzestrat
cu o pereche de colţi lungi şi cu o curbură pronunţată, cu care
putea căuta prin zăpadă crengi şi lăstari. Capacitatea de adaptare
la temperaturi scăzute se datora şi grăsimilor acumulate, mai
ales în zona gâtului, pe timp de vară, când mamuţii
mamuţ se adunau în
turme mari şi străbăteau distanţe întinse în căutarea hranei.
Imaginea mamutului apare frecvent în picturile rupestre,
deoarece acesta, prin enorma sa cantitate de carne şi grăsime,
constituia o importantă sursă de hrană pentru omul primiti
primitiv.
Pentru vânătoare, oamenii peşterilor se adunau în grupuri mari
şi atrăgeau mamutul într-o
o capcană pregătită anterior, de obicei
o groapă mascată de crengi. Dispariţia acestor exemplare din
Europa, Asia şi America de Nord se datorează mai multor
factori,, dintre care amintim: vânătoarea excesivă și încălzirea
globală, cea care a determinat sfârşitul ultimei ere glaciare
Wurm, acum circa 10.000 de ani. În luna octombrie 2014, a fost
deschisă expoziţia „Descoperiri paleolitice în regiunea
extracarpatică a României”, la „Muzeul Evoluţiei Omului şi
Tehnologiei în Paleolitic” din cadrul Complexului Naţional
Muzeal „Curtea Domnească” din Târgovişte, aflat pe strada
Stelea, la nr. 4. Artefactele ce au fost expuse aici provenit dintrdintr
un nivel arheologic datat, prinn metode absolute, în jurul vârstei
de 20.000 de ani şi reprezintă un campament al vânătorilor
gravetieni, din situl Poiana Cireşului - Piatra Neamţ.
Situl Poiana Cireșului reprezintă, prin rezultatele ob
obținute de-a
lungul timpului, cea mai importantă aașezare gravețiană din
această parte a Europei (veche de peste 30.000 de ani).
Animalele vânate atunci sunt reprezentate prin reni (care
predomină covârşitor în spectrul faunistic descoperit în sit),
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bizoni, cerbi, cai etc. La loc de cinste în această expoziție,
printre celelalte fosile și artefacte, a fost așezat și fildeşul de
mamut descoperit la Doicești, în albia râului Ialomița, pe raza
județului Dâmboviţa și scos la lumină de studenți și cadre
didactice ale Universității Valahia din Târgoviște.

Defensă de Mammuthus Primigenius (dispărut în urmă cu 10.000 de ani),
descoperită pe Valea Ialomiței, la Comișani (jud. Dâmbovița), înaintea
fildeșului descoperit la Doicești. Aflată la „Muzeul Evoluţiei Omului şi
Tehnologiei în Paleolitic” din cadrul Complexului Naţional Muzeal „Curtea
Domnească” din Târgovişte

Defensa de aproape 3 m. a lui Elephas Meridionalis (Mammuthus
Meridionalis; vârsta 1.800.000 de ani), descoperită la Doicești (jud.
Dâmbovița). Aflată la „Muzeul Evoluţiei Omului şi Tehnologiei în
Paleolitic” din cadrul Complexului Naţional Muzeal „Curtea Domnească”
din Târgovişte.

Schelet complet de Mammuthus Primigenius

Molari de Elephas Meridionalis (Mammuthus Meridionalis; vârsta
1.800.000 de ani), descoperiți pe Valea Argeșului. Aflați la „Muzeul
Evoluţiei Omului şi Tehnologiei în Paleolitic” din cadrul Complexului
Naţional Muzeal „Curtea Domnească” din Târgovişte

Elephas Meridionalis (Mammuthus Meridionalis; vârsta 1.800.000 de ani).
Mamutul meridional este o specie de mamut care a trăit în timpul
Pleistocenului timpuriu. Acesta este unul dintre cei mai vechi reprezentanți
ai mamuților, fiind strămoșul mamutului de stepă și al mamutului lânos.
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Acest schelet aproape complet de Mammuthus Primigenius (mamut lânos)
a fost vândut cu 240 de mii de euro în Marea Britanie, la o licitație.
Mamutul, care a ajuns în posesia unui colecționar britanic, a avut o
greutate de aproape șase tone. Scheletul are o înălțime de 3,5 metri și o
lungime de 5,5 metri. Se presupune că această specie a dispărut în urmă cu
10 mii de ani. Strămoșii elefanților, mamuții aveau corpul acoperit cu
blană și au populat zone întregi în perioada glaciară.

Mamut lânos
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Un pod peste timp

Ec. Aurel CORDA
CORDAȘ - Iași

O șansă ca să înțelegem mai bine prezentul, să-l
să
vedem mai bine, este să facem împreună o călătorie virtuală
în istoria economică a României.

Ș

i poate dacă cercetăm mai bine vremurile care ss-au scurs,
vom trage învățăminte
țăminte din marile evenimente ce aveau ca
numitor comun viața
ța unei Românii aflate în zorii apariției
târzii a capitalismului.

1.

Țările Române în sec. XVI. Viața economică

Mulți
ți istorici, printre care și B. Murgescu au
considerat că sec. XVI a fost un moment decisiv în trecerea de
la economia nemonetară, la economia de schimb (ec. monetară,
marfară). Încă din sec. XIII – XIV, prin Țările Române treceau
drumuri ale comerțului
țului internațional care legau M. Neagră de
Europa Centrală.
În sec. XVI, toate cele trei provincii au recunoscut
suzeranitatea Imperiului Otoman, dar și-au
au păstrat un grad de
autonomie internă, nu au fost niciodată desfiin
desființate ca entități
statale. Pentru Țara Românească, tributul de la 3000 de galbeni,
ajunsese la 50.000 de galbeni. În Moldova tributul ajunsese
la 30.000 galbeni, iar în Transilvania, obligațiile
țiile de plată erau
de 60.000 de galbeni. Turcii mai cereau de la noi grâu, ceară,
vite, șoimi, blănuri, cai, ceea ce a adus la o mare sărăcire a
populației.
2. Țările
ările Române în sec. XVII. Semnele instalării
regimului fanariot
Încep să bată vânturile reci nu numai dinspre Imperiul
Otoman. După înfrângerea turcilor și încheierea păcii de la
Karlowitz în 1699, influența
ța austriacă în Principatele Române
începe să devină
ină tot mai puternică, iar odată cu ridicarea țarului
Petru cel Mare (1672-1725),
1725), începe să se simtă în țările noastre
crivățul rusesc. Sfârșitul domniei lui Dimitrie Cantemir ultimul
domn pământean în Moldova, marchează venirea domnilor
fanarioți și totodată,
ată, începutul amestecului Rusiei în treburile
interne ale Țărilor Românești.
2.1. Starea economică a Principatelor
Se fac defrișări
șări pentru a crește suprafețele agricole.
Apare porumbul alături de alte plante tradiționale.
ționale. Tot în acest
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secol s-a introdus
us în culturile agricole, tutunul. Vitele constituie
marfa cu ponderea cea mai ridicată în comerțul
comer
exterior. În
condițiile
țiile triplării tributului de la 45.000 la 135.000 de galbeni,
s-aa hotărât
un nou sistem de impunere prin stabilirea
domiciliului fiscal al contribuabilului, sistem ce permite
planificarea mai precisă a posibilităților
ților de finanțare a unor
obiective de investiții ale statului.
șteșugurile se dezvoltă cu precădere în Transilvania. Se
Meșteșugurile
încearcă organizarea primelor manufacturi: fabrica de lumânări,
sticlărie, mori de hârtie ca materie primă folosindu
folosindu-se cânepa.
Exploatarea subsolului se accentuează bazându-se
bazându pe tehnologie
modernă. Comerțul
țul se intensifică, legăturile dintre Țările
Române rămân active.
3. Țările Române în sec. XVIII. Epoca fanarioților
(1711- 1821). Regulamentele Organice (1831-1832)
(1831
După 100 de ani (sec. XVIII – sec. XIX) de regim
fanariot, s-aa pus în aplicare un vast program de reforme fiscale,
de justiție,
ție, sociale, administrative, militare, învățământ, cultură,
având ca obligație
ție încasarea regulată a impozitelor, limitarea
abuzurilor și puterii boerimii, implicit modernizarea structurilor
sociale și politico-administrative,
administrative, evident pentru a nu pierde
„găina ce făcea ouăle de aur”.
Domniile alternative ale principilor
ncipilor fanarioți,
fanario când în Țara
Românească, când în Moldova, precum și introducerea unor
reforme administrative aproape identice, au favorizat
dezvoltarea aproape la fel, contribuind la crearea condi
condițiilor
pentru unirea din anul 1859.
Regimul fanariot
nariot încetează în urma mi
mișcării populare a lui
Tudor Vladimirescu (1821), dar suzeranitatea otomană se
menține
ține și după unirea Moldovei cu Țara Românească, fiind
dublată periodic de administrația
ția militară a autorităților ruse (v.
Regulamentele Organice). Se reinstaurează domniile pământene
în ambele principate.
Prin aceste Regulamente Organice/ Constituții
Constitu
se
stabilesc bazele unui regim parlamentar, introducând principiul
separării puterilor în stat; puterea executivă aparținea
apar
domnului;
puterea legislativă
ivă este exercitată de Adunarea Obștească;
Ob
puterea judecătorească este exercitată de tribunalele jude
județene,
instanțele
țele de apel, și Înaltul Divan Domnesc. Se înlocuiește
haosul fiscal cu o dare unică numită capitație; se instituie
bugetul; se încurajează înființarea
țarea de manufacturi și fabrici; ssau desființat
țat vămile interne; se agravau obligațiile în muncă ale
clăcașilor (v. Karl Marx – „Însemnări despre români”). Prin
conținutul aproape identic, Regulamentele puse în aplicare în
Muntenia (1831) și Moldova (1832),
32), pregătesc terenul pentru
unirea celor două țări române.
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3.1. Viața economică
Se cultivă îndeosebi grâul, orzul, meiul. Porumbul
devine cultura dominantă. Crește rolul viței de vie, pomiculturii,
a grădinăritului, fânețelor și pășunilor. Începe folosirea muncii
salariale. Meșteșugarii orășănești sunt în continuă creștere,
aceștea fiind organizați în bresle. Manufacturile se înmulțesc
amintind evoluția spre procesul de formare a fabricilor.
4. Revoluția de la 1848 în Țările Române
Schimbări importante au fost determinate de tinerii
intelectuali care erau la studii în Vestul Europei. Prin curaj, prin
patriotism,
principiile
Revoluției
Franceze„egalitate,
fraternitate, libertate”, s-au transformat în obținerea de libertăți
naționale. Revoluția română a fost parte integrantă a revoluțiilor
europene numită și „primăvara popoarelor”. Deși înfrântă,
Revoluția de la 1848 a însemnat o lumină puternică chiar dacă
la început puțin vizibilă, care a produs schimbări calitative în
viața socială, politică, economică și morală din Țările Române.
„Datorită stăpânirii străine asupra a ½ din teritoriile
românești, aflate sub stăpânirea Imperiului Austro-Ungar și a
celui rus, societatea românească avea o economie slab
dezvoltată, predominant agrară cu o industrie insuficientă și un
sistem bancar abia închegat, dependentă într-un grad înalt de
capitalul străin” (N.N. Constantinescu).
5. Unirea Principatelor (1859)
Istoria și-a urmat cursul, se simțea interesele marilor
puteri, dar românii au început să învețe să tragă foloase în
propriul interes,
înfăptuind Unirea Principatelor Țara
Românească și Moldova, unire ce a constituit actul politic
fundamental de constituire a Națiunii Române, creându-se astfel
noi posibilități de dezvoltare economică și socială.
În drumul dezvoltării lor pe calea capitalistă, Țările
Române au trecut prin etape de mare importanță în timpul
domniei lui Cuza. Reforma fiscală a fost materializată prin
instituirea impozitului personal și a contribuției pentru drumuri,
a bărbaților majori, printr-o nouă lege a patentelor și instituirea
impozitului funciar. După introducerea monopolului de stat
asupra activității de poștă, administrațiile poștale din cele două
țări sunt unificate (1862), iar în 1864 începe perioada poștei
moderne când s-au unit serviciul poștal cu cel telefonic. La
propunerea guvernului (1863), s-a votat secularizarea averilor
mănăstirești și aplicarea unui impozit de 10 % asupra
veniturilor mănăstirilor, pentru „a spori averea țării”. Se
înființează „Înalta Curte de Comturi pentru toată România”
(1864). Reforma agrară din 1864 a desființat obligațiile feudale
datorate de țărani moșierilor, eliberând forța de muncă necesară
dezvoltării capitalismului. Tot din anul 1864, își începe
activitatea prima casă de economii din România, sub denumirea
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de „Casa de Depozite și Consignații”, denumire schimbată în
„Casa de Depuneri și Consemnațiuni”. Scopul înființării acestei
instituții a fost acela de a pune ordine în finanțele publice ale
tânărului stat român rezultat din unirea celor două principate
române Moldova și Țara Românească, la care se adaugă
dezvoltarea spiritului de economisire în rândurile populației.
După unificarea tarifelor poștale apar timbre cu efigia
domnitorului și inscripția „Poșta Română”. Celebrele „Cap de
bour”având putere de circulație în Moldova, au apărut în 1858.
Cei șapte ani în care A.I. Cuza a fost domn al
Principatelor (1859), apoi al României (1862- 1866), au
reprezentat anii cei mai benefici din istoria românilor.
6. Regalitatea în România
Începând cu secolul XIX a fost posibil să se pună
bazele unui vast program de restructurare a societății românești.
De atunci a existat un program înțelept de modernizare a
structurilor economice, politice și militare ale țării.
6.1. Carol I, domnitor (1866- 1881) și primul rege
constituțional al României (1881-1914)
Din drumul dezvoltării României pe calea
capitalismului, în timpul lui Carol I, supranumit Întemeietorul a
nenumărate instituții publice, legi și tradiții, exemplificăm doar
câteva etape. În anul 1867 se va promulga prima Lege
monetară a României privind crearea unui sistem monetar
zecimal cu
LEUL ca unitate monetară și având ca
submultiplu BANUL (1 leu = 100 de bani). În anul 1867 s-a
emis prima monedă românească de aur cu valoare nominală de
20 de lei.
În cursul domniei sale a fost recunoscută independența
României, Dobrogea a revenit la patria mamă (ambele în 1878)
și s-a proclamat Regat (1881). Această realitate a creat condiții
favorabile dezvoltării capitalismului în România.
Sub
presiunea nevoilor foarte mari legate de izbucnirea Războiului
de Independență (1877), Ministerul de Finanțe emite bilete
ipotecare, care reprezintă prima hârtie-monedă pusă în
circulație în România. În anul 1880 se dă o Lege cu privire la
înființarea unei bănci de discount și de circulație cu numele de
Banca Națională a României, cu implicații în dezvoltarea
industriei naționale și agriculturii prin legi și instituții de credit.
A fost pusă în circulație prima bancnotă de 100 lei, convertibilă
în aur și argint.
6.2. Ferdinand Întregitorul sau cel Loial, rege al
României (1914-1927)
În timpul domniei regelui Ferdinand, nepotul regelui
Carol I, s-a înfăptuit Marea Unire (1918), prin unirea cu
BASARABIA (răpită în perioada 1812-1918), BUCOVINA
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(1775-1918), TRANSILVANIA (1718-1918) și BANATUL
(1718-1918), factor de progres economic, social și politic,
implicit punerea temeliei industriei naționale și trecerea treptată
a agriculturii la formele capitaliste.
În anul 1917, Ministerul de Finanțe emite bani de
hârtie cu valoare nominală de 10, 25 și 50 de bani. Pentru
amatorii de curiozități amintim că bancnota românească de 10
bani, emisă în 1917, a intrat în Guiness World Records drept
cea mai mică bancnotă din lume, având dimensiunile 27,5 x 38
mm.
În perioada 1920-1921 a avut loc unificarea
monetară, adică circulația leului a fost extinsă asupra întregului
teritoriu național al României, ca urmare a încheierii procesului
de formare a Statului Național Român.
Reforma agrară din anul 1921 a avut efecte asupra
evoluției economice, sociale și politice a României. S-au
expropiat peste 6 milioane de ha teren arabil, prin aceasta
făcându-se un pas înainte în dezvoltarea economică.
6.3. Mihai I, rege al României sub regență (19271930)
După Ferdinand I urmează la tron nepotul său Mihai,
sub regență, ca urmare a renunțării la tron a tatălui său,
principele Carol I. În anul 1929 se va realiza prima stabilizare
monetară (crearea unui echilibru între bani și mărfurile de pe
piață sau între moneda națională și moneda străină) însoțită de o
devalorizare (reducerea oficială a monedei naționale, leul, față
de moneda etalon, dolar și scăderea cursului ei pe piața
valutară).
6.4. Regele Carol II (8 iun. 1930 – 6 sept. 1940)

6.5. Mihai I redevenit rege (6 sept. 1940 – 30 decembrie
1947)
După izgonirea tatălui său, Carol al II-lea, de la putere,
urmează la tron Mihai I a cărui domnie traversează perioada
celui de al Doilea Război Mondial.
La data de 22 iunie 1941, România s-a alăturat
Germaniei ăn războiul împotriva URSS, cu scopul eliberării
teritoriilor din est (BASARABIA), din nord-est (BUCOVINA DE
NORD și a ținutului HERȚA), și ținuturile din sud-estul țării
(CADRILATERUL).
Sărăcită prin participarea la conflagrația mondială
precum și în urma exploatării aliatului german, ca și în urma
jafului sistematic al Uniunii Sovietice, România a făcu față unei
hiperinflații. Față de 1938, nivelul prețurilor a crescut de circa
800 de ori. În anul 1947 se emit bancnote cu valoare nominaLă
de 1.000.000 lei și 5.000.000 lei. Micșorarea, dispariția inflației
galopante s-a făcut prin stabilizarea monetară din anul 1947,
care a creat condițiile necesare relansării economiei naționale.
La 10 februarie 1947 este semnat, la Paris, Tratatul de
Pace. România redobândește TRANSILVANIA, dar pierde
BASARABIA, BUCOVINA de Nord, Ținutul HERȚA și
DOBROGEA de Sud (CADRILATERUL).
După război, România devine satelit al Uniunii
Sovietice și se proclamă, în urma abdicării forțate a regelui
Mihai, republică la data de 30 decembrie 1947.
7. Perioada sistemului politico-economic de tip dirijist
1947-1989)
7.1. Republica Populară Română (1947-1965)

Carol II este fiul cel mare al regelui Ferdinand și al
reginei Maria.
Carol II a devenit una din cele mai
controversate personalități ale istoriei moderne. Domnia lui
Carol al II-lea a cuprins momentul de maximă înflorire
economică, socială și culturală a României Mari, dar a
reprezentat și începutul destrămării democrației românești.

În luna august 1947 circulația bănească era de 75 de
ori mai mare ca în luna iunie 1945. Rata înaltă a inflației a atins
cifre astronomice. Pentru înlăturarea inflației, a consecințelor
ei, a dezorganizării circulației bănești, în România stabilizarea
monetară s-a asigurat prin realizarea reformelor din august
1947 și ianuarie 1952.

Din păcate, în ciuda marilor realizări economice,
istoria de multe ori nedreaptă, l-a considerat vinovat pe regele
Carol al II–lea de pierderile teritoriale la nivelul anilor 1940
(BASARABIA ȘI BUCOVINA sunt cedate URSS, partea de
nord-vest a TRANSILVANIEI este cedată UNGARIEI, iar
CADRILATERUL, partea de sud a DOBROGEI, este cedată
BULGARIEI).

După stabilizarea monetară din 1947, în condițiile în care
inflația devenise galopantă are loc excluderea unui mare număr
de bănci de la rescontul/ reescontul BNR, prin care Banca
Centrală acordă credit băncilor comerciale pe baza unui
portofoliu de efecte de comerț/ titluri de valoare (cambii, cec,
bilet la ordin etc) scontate în prealabila băncile comerciale.
Banca obținea astfel bani înainte de ajungerea la scadență a
hârtiilor de valoare. În această situație cea mai mare parte a
băncilor comerciale particulare, din lipsă de lichidități, au dat
faliment.

Valul de nemulțumire populară a determinat abdicarea
lui Carol II, nu înainte de instaurarea, cu acordul său, a
dictaturii antonesciene.
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Intervenția în forță a statului asupra economiei s-a mai
făcut prin: generalizarea proprietății de stat; fixarea prin plan a
prețurilor; subordonarea sectorului financiar-bancar, eliminarea
burselor de valori, de cereale, de mărfuri, ignorarea
mecanismului convertibilității monedei naționale, etc.
Începând cu anul 1952 se pun în circulație bilete ale
Băncii de Stat a R.P.R., de câte 10 lei, 25 lei și 100 lei, monede
de 1 ban, 3 bani, 5 bani, 25 bani, 50 bani etc.
7.2. Republica Socialistă România (1965-1989)
În anul 1965, după moartea lui Gheorghe Gheorghiu
Dej, tânărul Nicolae Ceaușescu a preluat conducerea țării,
subordonând total aparatul politic și de stat în perioada (19671989) ceea ce a dus România sub un regim dictatorial unic în
Europa.
În anul 1966 se pun în circulație, monede de oțel
placate cu nichel cu o valoare nominală de 5 bani, 15 bani, 25
bani, 1 leu și 3 lei purtând denumirea de R.S.R.
În România anilor 1964-1974
posibilă deschidere. Numai că....

s-a crezut într-o

Începând cu 1985, Nicolae Ceaușescu nu a putut
înțelege noul val al schimbărilor în istorie, respingând, în final,
politicile inaugurate de conducerea de la Moscova.
În ultima perioadă a „domniei” lui Nicolae Ceaușescu
societatea românească traversează o criză pe multiple planuri.
Datorită nemulțumirii generale, în decembrie 1989, a izbucnit o
revoltă care s-a extins în toată țara.
8. Perioada formării economiei de piață. Sistemul
monetar al României după 1989
Revoluția din Decembrie 1989 a însemnat o schimbare
fundamentală a României. Se reconstruiește economia de piață.
Aceasta este un sistem economic bazat pe liberalismul
economic și are ca fundament proprietatea privată, organizarea
economică se face pe principii concurențiale, producătorii
economici fiind independenți unii față de alții, prioritățile în
producerea bunurilor sunt stabilite de raportul dintre cerere și
ofertă. Profitul este motorul care pune în mișcare modul de
producție capitalist.
A fost înființată Banca Comercială Română. Sunt
liberalizate ratele dobânzilor în sistemul bancar (1991). În
perioada 1990-1996 s-a emis și s-a pus în circulație „mărunțiș”
de 1, 5, 10, 20, 50 și 100 lei precum și hârtii de valoare /
bancnote / bani de hârtie având scrise cifrele: 200, 500, 5.000 și
50.000 lei.
Începând din 1997, au intrat în circulație
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bancnotele de 1.000, 5.000, 10.000 lei reconcepute grafic. Tot
în același an are loc liberalizarea pieței valutare.
În anul 1999, BNR pune în circulație prima bancnotă
de polimer (plastic) din Europa, bancnota de 2.000 lei, dedicată
evenimentului astronomic al anului , marcând eclipsa de soare.
Bancnota de 1.000.000 lei, emisă în 2003, a intrat în Cartea
Recordurilor fiind bancnota de polimer cu cea mai mare
valoare.
La data de 1 iulie 1995 leul românesc a pierdut 4
zerouri prin denominare, adică reevaluare la rata de 1 leu nou
(RON) = 10.000 lei vechi (ROL); 10 lei (RON) = 100.000 lei
(ROL); 50 lei (RON) = 500.000 (ROL); 1 ban (RON) = 1 leu
(ROL); 5 bani (RON) = 500 lei (ROL); 10 bani (RON) = 1.000
lei (ROL); 50 bani (RON) = 5.000 lei (ROL).
Din păcate, după Revoluția din Decembrie 1989 nu am
avut și nu avem puterea să de depășim condiția de colonie
economică pentru străinătate, țară bananieră, fără un sistem
bancar propriu, fără industrie și agricultură performantă, fără
flotă, fără un sistem sanitar la nivel european, fără...., dar mai
avem puterea să sperăm.
9. Uniunea Europeană, moneda EURO și România
UE s-a construit în mod progresiv, începând cu
tratatele de la Roma din 1957 care au creat o piață comună,
până la acordurile de la Maastricht din 1992, care au organizat
tranziția la moneda unică, trecând prin mai multe etape:
liberalizarea pieței de capitaluri, realizarea pieței unice și
începerea convergenței unice; convergența rezultatelor
economice.
Intrarea țărilor în UE a fost condiționată de
îndeplinirea unor criterii de convergență, care permit unei țări să
se mențină pe linia de plutire fără să influențeze negativ
celelalte țări din zona EURO
STABILITATEA PREȚURILOR – inflația nu trebuie să
fie mai mare de 1,5% față de media celor mai
performante trei state cu cele mai scăzute rate de
inflație.
Dacă România are o inflație mai ridicată decât celelalte țări
membre, va suferi pierdere de competitivitate, ce nu poate fi
corectată prin devalorizare, implicit prin încurajarea
exporturilor.
RATA DOBÂNZII pe termen lung la obligațiile de stat
nu trebui să fie mai mare de media dobânzilor pe
termen lung în cele mai performante trei state în
domeniu.
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Rata dobânzii este importantă deoarece poate determina
economisirea investițiilor
țiilor și dezvoltarea economică.
FINANȚELE
ȚELE PUBLICE: DEFICITUL BUGETAR
(public) nu trebuie să fie mai mare de 3% din PIB;
DATORIA NAȚIONALĂ
ȚIONALĂ (publică) nu trebuie să
depășească 60% din PIB.
Pentru a nu se ajunge la o serie de dezechilibre economico –
financiare, generate de creșterea
șterea datoriei acumulate de stat, de
guvern (datoria publică) prin apelarea la împrumuturi pe termen
lung,
ng, pentru acoperirea deficitelor bugetare (cheltuieli mai mari
decât veniturile bugetare) care se adună la datoria publică.
RATELE DE SCHIMB trebuie să se găsescă în limitele
fluctuante de +/- 2,25 %
Cursurile de schimb se pot folosi ca instrumente de ajustare a
dezechilibrelor, numai în cadrul schimburilor flotante, dar nu și
în cazul schimburilor fixe, deci s-aa înlăturat și acest ultim
instrument protecționist.
Bibliografie selectivă
A.Brociner – Europa monetară, SME, UEM, moneda unică, Ed. Institutului
European, Iași, 1998.
C.- D. Echaudemaison și colab. – Dicționar
ționar de economie și științe sociale, Ed.
Niculescu, București, 2012.
S. Diaconescu – Curs prescurtat de istoria românilor, Ed. „Cartea Moldovei”
Iași, 1938.
C. Jofa – Istoria economiei naționale,
ționale, Ed. Ankarom, Iași, 1996.
M. Murgescu – România și Europa. Acumularea decalajelor economice (1500
(15002010), Ed. Polirom, București, 2012.
I. Șerbănescu – Eșec
șec istoric al unui proces istoric, Jurnalul Național, București.
x x x – Marea istorie ilustrată
lustrată a lumii. România, Ed. Litera Interna
Internațional,
București, 2009.
X x x – Regalitatea în România, Romfilatelia, București,
ști, 2013.

Considerații
ții generice privind contextual
utilizării în lecțiile
țiile de istorie pentru liceu a
aplicațiilor suitei Microsoft Office
(reflectări de la catedră)
Prof. Daniela CURELEA - Sibiu
Integrarea tehnologiilor informatice şi de comunicare
în procesul de predare-învăţare-evaluare
evaluare a devenit o
necesitate a zilelor noastre.
ltimii 8 -10 ani au adus o adevărată revoluţie
conceptuală în educaţie, tehnologiile informaţiei şi
comunicării devenind un mediu pentru învăţare în
general, pentru toate disciplinele
nele din curriculumul şcolar.
Adaptarea la cerinţele societăţii bazate pe cunoaştere
solicită profesorilor
lor să regândească parcursul educaţional al
tinerilor de azi, permiţându-le
le acestora să exploreze noul, să
rezolve probleme prin intermediul propriilor activităţi de
cercetare/investigare, să relaţioneze cu ceilalţi în diferite medii
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culturale şi sociale, să exprime opinii/ păreri argumentate.
Atunci când este orientată corespunzător, tehnologia contribuie
la o învăţare activă centrată pe elev, la dezvoltarea creativităţii
şi a gândirii critice. Societatea are nevoie ca tehnologiile
informaţionale şi de comunicaţie
unicaţie să fie acum mai accesi
accesibile
tinerilor decât oricând, nu numai la şcoală şi în spaţii publice, ci
şi acasă, unde accesul la calculatoare şi Internet a crescut
simţitor de la un an la altul. În mod special, alte tehnologii cu
potenţial educaţional, cum ar fi televiziunea digitală interactivă
sau din ce în ce mai sofisticatele jocuri, devin lucruri comune în
viaţa tinerilor.
Tehnologiile de informare şi comunicare sunt acum o
parte integrantă a procesului de socializare. Tehnologia face
parte din viaţa
ţa de zi cu zi a cetăţeanului, iar tehnologiile
informaţiei şi comunicării se regăsesc în procesul de socializare.
Există încă discrepanţe privind accesul la tehnologie, însă
trebuie să facem tot posibilul pentru a le elimina, deoarece
cunoştinţele, informaţiile şi mass-media
media îl vor ajuta pe tânăr să
participe în mod activ şi semnificativ în viaţa comunităţilor
locale, regionale şi naţionale şi să contribuie la interacţiunea
armonioasă la nivel internaţional. Atunci când un fenomen
devine parte a procesului de socializare, acesta devine inevitabil
o preocupare pentru un număr semnificativ de instituţii sociale,
inclusiv educaţionale.
ză de la an la an pentru a pune la
Tehnologiile evoluează
dispoziţie o funcţionalitate sporită, în timp ce aplicaţiile
softwaree devin din ce în ce mai inteligente şi receptive pentru
cel care le utilizează. Luate împreună, aceste activităţi vor pune
la dispoziţie noi oportunităţi pentru elevi de a-şi
a personaliza
accesul la resursele de învăţare digitală în şcoală şi în afara ei,
devenind mult mai importantă necesitatea de a aduce una lângă
alta aceste experienţe de învăţare.
Internetul a evoluat, transformîndu-se
transformîndu
într-o reţea
globală. Windows-ul,
ul, platformă individuală de lucru, folosită pe
scară largă, în care instrucţiunile sunt invizibile sub interfaţa pe
care utilizatorul dialoghează cu computerul în timp real şi în
limbajul de toate zilele nu mai este o noutate demult.
Extraordinara dezvoltare
tare a tehnologiilor multimedia contribuie
şi ea, facilitînd apariţia unui domeniu nou, softul educaţional, o
foarte interesantă legatură între programare informatică,
psihopedagogie şi curriculum, care astăzi depăşeşte timpul ex
experimentelor, devenind un domeniu cu drepturi depline şi viitor
sigur în oferta educaţională a acestui mileniu. Odată cu
conştientizarea avantajului pe care îl are tehnologia
informaţiilor şi comunicării în sprijinul învăţământului se pune
problema de a redefini un mediu, pe care majoritatea
majo
elevilor îl
cunosc deja şi în care se simt în largul lor, într-un
într
spaţiu de
studiu, problemă complexă care cere un răspuns
multidisciplinar. Introducerea TIC în şcoală, la clasă şi în afara
ei, în procesele educaţionale în ansamblul lor, contribuie într-o
într
măsură foarte mare la îmbunătăţirea rezultatelor elevilor. În
primul rând, acest lucru se datorează faptului că TIC se
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adaptează nevoilor de învăţare ale elevilor şi nevoilor de
predare ale profesorilor. Sarcina educaţiei istorice şi a formării
bazate pe noile tehnologii ale informaţiei şi comunicarii nu este
de a demonstra că are rezultate imediate într-o întrecere cu alte
tipuri de sisteme educaţionale, ci de a substitui o parte din
structurile actuale cu un nou spectru de performanţe superior, în
întîmpinarea schimbărilor inerente ce au loc în societate.
Dinamica noilor metode interactive de predare învăţare a istoriei este fundamental alta, elevul este învăţat cum
să înveţe adaptînd mijloacele propuse la propriile capacităţi şi
abilităţi, este deprins mai degrabă să caute informaţia, folosind
algoritmi precişi, decît să reţină date şi evenimente într-o
înşiruire cronologică nesfârşită. Accentul se mută pe
receptivitate şi interactivitate din partea elevului, adică de pe
reţinerea de informaţii, pe reţinerea de informaţii şi formarea de
competenţe, accentul cade asupra capacităţii elevilor de a folosi
cunoştinţele în situaţii reale, de a învăţa prin experimente şi
proiecte. Ceea ce propun specialiştii în metodică şi pedagogie
modernă este să se treacă de la viziunea în care procesele de
predare, învăţare, evaluare sunt concepute ca separate la aceea
în care cele trei sunt integrate într-un tot unitar, şi se adaugă lor
un proces nou, şi anume cel de studiu (elevul învaţă nu doar la
şcoală, ci şi acasă, în faţa televizorului, la calculator, lecturând o
revistă sau un ziar, ascultând un post de radio on-line sau
folosind un forum pentru a afla date despre o temă de interes
personal). Procesul educaţional îşi mută focalizarea de pe
profesor şi transferul de informaţie, pe elev, pe complexul de
cunoştinţe şi înţelegere, competenţe şi atitudini.
Activitatea profesorului se centrează pe elev, pe
ajutarea acestuia să înveţe cum să înveţe, adică să-şi
construiască singur cunoaşterea. Acest deziderat al centrării pe
elev se datorează şi exploziei informaţionale care a început în
secolul trecut. Ca atare, nu informaţia este problema, ci modul
cum e structurată ea, cum ajunge un elev să-şi structureze
cunoştinţele de care are nevoie. Profesorul este în acest context
un facilitator al cunoaşterii. Profesorul colaborează cu elevul la
formarea acestuia, găseşte împreună cele mai bune criterii şi
metode pentru a-l implica în demersul propriei formări, este
deschis la schimbare, este receptiv la tot ce este nou, acest lucru
facilitînd schimbarea de mentalitate şi implicarea activă şi
responsabilă în formarea competenţelor necesare pentru viitor.
Relaţia profesor-elev este privită din perspectiva noilor
roluri ale profesorului: creator de curriculum, creator de situaţii
de învăţare, consilier, moderator, partener, evaluator.
Oportunităţi, avantaje, limite
Efectul benefic al integrării tehnologiei informaţiilor şi
comunicării în curriculumul şcolar este reprezentat de: o
înţelegere mai bună a fenomenelor studiate prin simulări şi
experimentări virtuale, o învăţare mai temeinică, secvenţe de
învăţare individuală şi posibilităţi de învăţare cooperativă,
stimularea multisenzorială în prezentarea informaţiei, varietatea
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surselor de informaţii, stimularea gândirii critice şi învăţarea
orientată spre un scop.
Avantajele integrării tehnologiei informaţiilor şi
comunicării în actul educativ vizează potenţialul acestora pentru
valorificarea temelor din programă, pentru stimularea învăţării
active, pentru lucrul colaborativ, pentru învăţarea bazată pe
proiect, pentru sarcini de lucru de tip aplicativ, pentru crearea
de parcursuri de învăţare diferenţiate care conduc către
demersuri didactice de tip constructivist, centrate pe elev.
Cunoaşterea este adusă mai aproape de elevi prin asigurarea
accesului la tehnologie. Consultarea, prin intermediul
Internetului, a bazelor de date, a materialelor informative şi a
articolelor ştiinţifice, a filmelor de prezentare şi simulare, a
opiniilor experţilor şi practicienilor favorizează formarea unei
imagini unitare asupra fenomenelor şi proceselor studiate. Prin
intermediul TIC, elevii pot crea experienţe greu accesibile sau
imposibile din punct de vedere istoric, pot colecta date pentru
proiecte ştiinţifice şi organiza sub formă grafică conţinuturi,
interacţiona cu adulţi experţi, profesori, specialişti; interrelaţiona depăşind barierele lingvistice sau emoţionale.
Asigurarea accesului la resurse inepuizabile de
informaţii, idei, materiale, evenimente altfel inaccesibile în
sălile de clasă tradiţionale este un atu în plus pentru integrarea
tehnologiei informaţiilor şi comunicării în actul educativ. TIC
oferă acces la materiale care se potrivesc cel mai bine nevoilor
individuale de învăţare ale elevilor şi permit profesorilor să
inoveze nenumărate situaţii de învăţare, stimulând colaborarea
şi comunicarea în grup, parteneriatul, sprijinul reciproc,
iniţiativa şi inter-evaluarea. Profesorul trebuie să înţeleagă că nu
doar cărţile oferă cunoaştere, ci şi materialele documentare,
ştirile, filmele ori jocurile animate. Integrarea TIC în procesul
de predare-învăţare face ca elevii să fie mai atenţi la ceea ce se
predă, creşte receptivitatea lor precum şi interactivitatea.
Comparaţiile între mediul de instruire convenţional sau
tradiţional şi cel în care se utilizează extensiv noile tehnologii
pentru a realiza predarea, învăţarea şi/sau evaluarea relevă o
serie de diferenţe căutate în general la nivelul performanţelor
şcolare, însă descoperite cu precădere la nivelul motivaţiei
pentru învăţare, la nivelul metodologiei didactice şi în ceea ce
priveşte climatul clasei.
De aceea, se consideră că e-learning constituie în
primul rând un răspuns social la cererea crescândă de educaţie,
la nevoia de diversificare a ofertelor şi instituţiilor de formare,
pe multiple planuri: actorii implicaţi (formatori competenţi,
comunităţi mixte de învăţare etc.), conţinuturile vehiculate
(suporturi şi materiale didactice diverse, multitudinea de
elemente didactice dezvoltate doar pe suport electronic,
programe modulare, o varietate de conţinuturi adiacente,
complementare, alternative, discipline noi), proceduri de
evaluare (teste adaptive, teste standardizate automatizate cu
feedback imediat), proceduri de management instituţional
(gestionarea elevilor, înscrieri online, selecţia şi certificarea
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elevilor pe bază de portofolii de activitate etc.), activităţi
extraşcolare (resurse online, activităţi colaborative la distanţă,
participarea în comunităţi online de practică sau în campusuri
virtuale etc.).



Avantaje ale TIC pentru
cadrele didactice
Creşterea timpului educaţional
concentrat pe interacţiunea
proceselor de predare, învăţare
evaluare

Avantaje ale TIC pentru
elevi
 Creşterea
ponderii
timpului de învăţare în
clasă



Extensia spaţiului temporal al
profesorului ca timp de
pregătire
a
activităţilor
educaţionale viitoare şi pentru
autodezvoltare şi evoluţie în
carieră



Mărirea timpului alocat
activităţilor
de
dezvoltare personală, de
petrecere pozitivă a
timpului
liber,
de
autoevaluare



Valorificarea
resurselor
didactice ca expresie a
diversităţii,
calităţii,
accesibilităţii
proceselor
educaţionale orientate către
performanţele elevilor



Exploatarea elementelor
TIC ca resurse necesare
în învăţare în sensul
asigurării
diversităţii,
calităţii, accesibilităţii
procesului educaţional
centrat pe elevi

Suport instrumental variat care
susţine procesele de implicare
şi participare în vederea
stimulării
alternativelor
moderne de management al
clasei de elevi
Încurajarea
studiului
individual şi a metodologiilor
specifice de învăţare prin
descoperire





Stimularea
creativităţii
cadrelor didactice în procesul
de
învăţământ
prin
dinamizarea competiţiei şi a
lucrului în echipă





Construcţia unor experienţe de
predare care integrează şi
stimulează învăţarea şi trăirea
emoţională











Suport
motivaţional
intrinsec în abordarea
comunicării
educaţionale acordândui-se mai mult dinamism
receptării mesajului
Încurajarea
studiului
individual şi asigurarea
suportului
de
grup
pentru
diferenţierea
instruirii
Stimularea creativităţii
şi a principalelor sale
componente atât la nivel
individual cât şi la nivel
de grup - dinamizarea
formelor de competiţie
dar şi de lucru în echipă
Construcţia şi trăirea
emoţională
a
unor
experienţe de învăţare
prin
sensibilizarea
reactivităţii şi a empatiei
elevilor

Dezvoltarea şi consolidarea
mecanismelor feedback-ului
personal prin autoevaluarea
activităţii
educaţionale
(susţinerea proceselor de
evaluare
a
stilurilor
educaţionale performante)



Diversificarea strategiilor şi a
procedeelor de evaluare în
scopul creşterii gradului de
obiectivitate a evaluării





Deschiderea spre comunitate,
cooperare
şi
dezvoltare
regională şi locală



Accesul la comunicare
globală



Stimularea abordării integrate
a principalelor arii curriculare
prin
utilizarea



Dezvoltarea
unei
apetenţe
pentru
abordarea integrată a
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Dezvoltarea
şi
consolidarea
mecanismelor feedbackului
personal
prin
autoevaluarea activităţii,
conştientizarea
potenţialului şi creşterea
încrederii în forţele
proprii
Creşterea
încrederii
elevilor în procesul de
evaluare obiectivă prin
utilizarea autoevaluării
şi a evaluării colective şi
în grup

multidisciplinarităţii,
transdisciplinarităţii
interdisciplinarităţii

şi

ariilor curriculare prin
receptarea şi construcţia
în
manieră
interdisciplinară
a
cunoaşterii



Îmbunătăţirea activităţilor de  Adaptarea activităţilor
învăţare organizate pentru
de învăţare pentru elevii
elevii cu cerinţe educative
cu cerinţe educative
speciale
speciale
Tabel nr. 1
Tabelul Avantajelor folosirii instrumentelor TIC de către profesori și elevi

Există însă riscul de a pierde din vedere aspecte cheie
privind impactul real în practica didactică, relevanţa pentru
nevoile şi interesele elevilor sau utilitatea demersurilor pentru
principalii actori şi beneficiari ai sistemului de învăţământ. Însă
în egală măsură trebuie aduse în dezbatere atât beneficiile, cât şi
aspectele critice sau neîmplinirile asociate integrării TIC în
educaţie, în scopul conturării unor soluţii ameliorative.
Precauţii în utilizarea TIC
de către
cadrele didactice
 Dificultăţi de accesare
şi
de selecţie
a
informaţiei din punctul
de
vedere
a
corectitudinii acesteia

Precauţii în utilizarea TIC de către
elevi





Dimensiunea etică a
managementului şi a
sistemului de prelucrare
/
procesare
a
informaţiei - plagiatul





Riscul
de
superficializare,
uniformizare/
şablonizare a sistemului
de
proiectare
a
activităţilor
educaţionale



Riscul
de
superficializare,
renunţarea la mijloacele de
educaţie
tradiţională,
la
suporturile
cu
incidenţă
psihologică directă, nemediată



Rezistenţa la schimbare
a unora dintre cadrele
didactice



Alienarea elevilor prin stimularea
confuziei între lumea reală şi
lumea virtuală şi facilitarea
accesului la informaţie eronată
uneori chiar cu caracter negativ



Creşterea
sedentarismului
prin
păstrarea îndelungată a
unei
poziţii
fizice
nefireşti a corpului



Creşterea sedentarismului prin
păstrarea îndelungată a unei
poziţii fizice nefireşti a corpului



Costul infrastructurii
informatice care poate
deveni
uneori
prohibitiv sau care
poate
introduce
o
discriminare
educaţională implicită



Costul infrastructurii informatice
care poate deveni uneori
prohibitiv sau care poate
introduce
o
discriminare
educaţională implicită

Tendinţa
de
înlocuire
a
proceselor fireşti de socializare şi
de lucru în grup cu cele online dezvoltarea unui atracţii către
mediile
virtuale
nevalidate,
incerte, îndoielnice
Dimensiunea
etică
a
managementului si a sistemului
de prelucrare/ procesare a
informaţiei – plagiatul

Tabel nr. 2
Tabelul precauțiilor în folosirea instrumentelor TIC
de către profesori și elevi

Aportul TIC la susţinerea şi îmbunătăţirea activităţii
didactice oferă oportunităţi prin intermediul utilizării:
A. resurselor software (de tipul produselor din sfera TIC)
oferite activităţilor de predare-învăţare pentru
accesarea
surselor
informaţionale,
procesarea
informaţiilor, dobândirea de competenţe/capacităţi prin
demonstraţii, exemple, explicaţii, exersări, simulări,
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pedagogie
 realizarea de broşuri, buletine informativ

respectiv:

 utilizarea pachetelor software generice: aplicaţii de
editare de texte, aplicaţii de machetare, aplicaţii
audio-video, programe pentru realizarea de
prezentări etc.;
 utilizarea softului educaţional pentru învăţare
interactivă, pentru simulări şi pentru diverse
operaţii cu conţinut ştiinţific;
 utilizarea instrumentelor de comunicare sincronă
şi asincronă pentru colaborare online şi pentru
schimb de informaţii (email, forum, mesagerie,
audio-video şi video-conferinţe);
B. componentelor hardware - ca suport tehnic pentru
derularea activităţilor didactice;
C. sistemelor de instruire prin utilizarea aplicaţiilor Web
pentru documentare, creare şi partajare on-line,
respectiv utilizarea platformelor de lucru în colaborare.
Formarea şi dezvoltarea la elevi a competenţelor TIC
specifice disciplinei Istorie are în vedere un set de finalităţi
esenţiale parcursului ulterior al tânărului: formarea capacităţii
de a reflecta asupra lumii, de a formula şi de a rezolva probleme
pe baza achiziţiilor din diferite domenii ale cunoaşterii,
dezvoltarea competenţelor esenţiale pentru reuşita personală şi
socio-profesională: comunicare, gândire critică, prelucrarea şi
utilizarea contextuală a unor informaţii complexe, dezvoltarea
capacităţii de integrare activă în grupuri socio-culturale şi
profesionale diferite, valorificând competenţele de comunicare
şi relaţionare, formarea disponibilităţii de a-şi asuma
responsabilităţi şi roluri diverse, în scopul orientării adecvate în
carieră şi într-o societate dinamică, stimularea receptivităţii şi a
expresivităţii prin intermediul unor reprezentări multiple ale
culturii, în scopul construirii unei vieţi de calitate, asigurarea
condiţiilor favorabile manifestării morale autonome şi
responsabile din punct de vedere civic.
1.

etc., în Microsoft Office Publisher prin
machetare
pe
baza
şabloanelor
predefinite

Exemplul 2.
Realizarea unui broşuri cu tema „Al Doilea Război
Mondial”
utilizând aplicaţia de machetare Microsoft Office
Publisher

2.

Oportunităţi ale utilizării TIC prin utilizarea resurselor
software generice de tip prezentări computerizate:
 realizarea de prezentări pe o temă dată,
un cuvânt cheie, cu ocazia unui
eveniment istoric, într-un număr limitat
de diapozitive etc., în Microsoft Office
Power Point

Oportunităţi ale utilizării TIC prin utilizarea resurselor
software generice de tip editoare de texte:
 realizarea de eseuri pe o temă dată, un
cuvânt cheie, cu ocazia unui eveniment
istoric, întocmirea unui referat etc. în
WordPad, Notepad, Microsoft Office
Word
Exemplul 3.
Realizarea unui prezentări cu tema „Al Doilea
Război Mondial”
utilizând aplicaţia de prezentare Microsoft Office
Power Point

Forme şi modalităţi de evaluare:

 evaluarea
informatice
Exemplul 1.
Realizarea unui eseu cu tema „Al Doilea
Război Mondial”
utilizând editorul de texte Microsoft
Office Word

Oportunităţi ale utilizării TIC prin utilizarea resurselor
software generice de tip aplicaţii de machetare:
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pe

parcurs-

specifice

realizarea

prin

de

utilizarea

produse
resurselor

software generice de tip editoare de texte, aplicaţii de
machetare,

respectiv

prezentări

computerizate,

corespunzătoare modelelor de activităţi practice, parte
integrantă a suportului de curs;
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 evaluarea finală - realizarea unui eseu cu tema
„Oportunităţi
Oportunităţi ale integrării TIC la disciplina istorie”,
istorie
care să reflecte punctul dvs. de vedere cu privire la
aportul TIC în susţinerea şi îmbunătăţirea activităţilor
didactice.

Ciocănești - satul bucovinean transformat
într-un muzeu în aer liber
Prof. dr. Vicu MERLAN – Huși
Între Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei se află
satul Ciocănești,
ști, un sat ce se constituie ca un adevărat
muzeu viu.

Tradiția
ția continuă și azi, iar Gheorghe Tomoioagă îi calcă pe
urme tatălui său fiind cel mai cunoscut meșter
me
care decorează în
continuare casele oamenilor din zonă.

D

aminte
e satul Ciocănești, jud. Suceava, îmi amintește
regretatul profesor
sor universitar Popescu Arge
Argeșel, de la
Facultatea de Geografie din cadrul Univ. Ștefan cel
Mare din Suceava, care a realizat în anii de dinainte de 1990 o
monografie geografică și etnografică a zonei alături de prof.
univ. Costică Brânduș.. Fiind în practică de studii, în vremea
studenției, am poposit în acest sat, unde cei doi profesori ne
ne-a
detaliat taiana caselor încondeiate cu motive tradi
tradiționale.

În cursul unui an la Ciocănești
ști au loc două festivaluri:
f
la
început de august are loc Festivalul Național
Na
al Păstrăvului, iar
primăvara are loc Festivalul Național
țional al Ouălor Încondeiate.
Există și un muzeu
zeu al Ouălor Încodeiate, unde pot fi admirate
colecții
ții interesante. Consiliul Local Ciocănești a dat o hotărâre
prin care sătenii sunt încurajați
ți să păstreze tradiția caselor
încondeiate.

În Ciocănești
ști totul a început cu dorința unei femei de a-și
a face
casa mai frumoasă. În 1950, Țăran Leontina a avut ideea de aa-și
decora căsuța
ța cu motive tradiționale care înfrumusețeau ouăle
încodeiate. Așa că l-a rugat pe meșterul
șterul satului Dumitru
Tomoioagă, tâmplar și zidar, să-ii facă pe pere
pereții casei câteva
astfel de modele. Meșterul s-aa chinuit ceva, dar până la urmă a
găsit rețeta.
țeta. A făcut din mortar elementele decorative pe care lele
a sculptat cât materialul era umed conform unui șablon. La
final, motivele tradiționale
ționale au fost pictate și zidurile
înfrumusețate. A fost
st prima casă, iar de atunci, oamenii din
Ciocănești,
ști, uimiți de cât de frumos a ieșit totul, au început să-și
să
facă și ei casele la fel.

76

Lohanul nr. 40, decembrie 2016

Tradiții
Tradi
Ciocănești
ști vine de la zgomotul care răzbătea pe această vale
încă de la 1400 când localitatea a fost atestată documentar. Pe
vremea lui Ștefan cel Mare (1433 – 1504) aici în Ciocănești
Ciocăne
lucrau cu sârg armurierii domnitorului, iar sunetele de ciocan îîși
reverbeau ecoul între munți.

Iar pe deal, într-o lărgire,
Este-o naltă mănăstire.
Nouă popi și nouă diaci
Și pe-atâția patriarși.

Casa Leontinei Țăran este obiectiv turistic și poate fi vizitată,
fiind transformată în Casă Memorială.

Aceștia stă și se ruga
Și lui Dumnezeu cânta.
Dar această rugă multă
Cine stă și o ascultă?

Alte case din sat, la fel ca și instituțiile publice sunt decorate cu
motive tradiționale,
ționale, fiecare alegând modelul preferat și culorile,
chiar dacă specific zonei sunt culorile roșu,
șu, galben și negru.
Unii au ales ca fațadele
țadele caselor lor să fie albe, iar motivele
tradiționale
ționale la fel, așa că au un aspect datelat foarte interesant.

Măicuța lui Dumnezeu,
În brațe cu fiul său.
Fiul plânge, nu-ncetează,
Maica din gură oftează” – etc.

40 de colinde bucovinene, din 1907
1907-1914

În Bucovina, ținut excesiv de religios – după cum
sublinia și Dimitrie Cantemir, toate
te colindele au fost
transformate în vifleimuri (texte cântate, ini
inițial de către
Irozi, individualizându-se,
se, apoi, drept „colinde”) și în
cântece de stea, notate de către Alexandru Voevidca (î
(își
semna manuscrisele „Voievidca”, dar numele fiului său,
poetul George Voevidca, avea să încetățenească
țenească și pentru
tată numele de Voevidca) drept „colinde”, de
deși nu
însemnau, ca texte, moșteniri
șteniri spirituale ancestrale, deci
colinde.
ar, în ciuda contrafacerii religioase, rămân, inclusiv în
melodiile și textele culese de Voevidca, reminiscen
reminiscențe
extrem de importante. De pildă „Colinda mărului măr”,
falsificată în enunțurile
țurile finale, probează că mărul (merii) și
părul (perii), în ale căror 12 rămurele ard 12 lumânărele, din
care cad 12 picurele, din care se fac 12 râurele, sunt Soarele
(mărul) și Luna (părul).
*
Textul, cules de Voevidca din Comănești,
ști, în 1907, are
următorul text:

D

După dealul cela mare
Răsărit-au Sfântul Soare
Toată lumea luminând
Și mană-n ea revărsând,

Iar în finalul textului, mama își
și încredințează fiul că va fi
„Domnul ceriului / Și stăpân pământului”. În mare, concepția
primordială a Soarelui-Dumnezeu,
Dumnezeu, pe care o găsim și în
„Psalmul 18 al lui David” din „Biblia” ortodoxă, în care Soarele
stăpânește omenirea,
nirea, iar Spiritul Universal, pe care impropriu îl
numim Stăpân al Zeilor (Dumnezeu) doar îîși face sălaș în
Soare:
„1. Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi facerea mâinilor lui o
vesteşte tăria.
2. Ziua zilei spune cuvânt, şi noaptea nopţii vesteşte ştiinţă.
ştiinţ
3. Nu sunt graiuri, nici cuvinte, ale căror glasuri să nu se audă.
4. În tot pământul a ieşit vestirea lor, şi la marginile lumii
cuvintele lor.
5. În soare şi-aa pus locaşul său; şi el este ca un mire ce iese din
cămara sa.
6. Bucura-se-va ca un uriaş, care aleargă drumul lui.
7. De la marginea cerului ieşirea lui, şi oprirea lui până la
marginea cerului;
8. Și nu este cine să se ascundă de căldura lui”.
În acest colind nu s-a săvârșit,
șit, de fapt, decât deturnarea
dogmatică de semnificație,
ție, în linii mari concepția zodiacală
astrală (ivirea soarelui din alte constelații
constela zodiacale) rămânând
aceeași.
și. Pentru că, în colinde, când se vorbește de 9 (primele
zodii ale omenirii) sau de 12 patriarhi, de la mănăstirea pe care
o semnifică muntele (dealul) despre răsărirea
răsăr
soarelui din alte
constelații
ții zodiacale vorbește. În schimb, când e vorba de 12
rămurele, 12 picurele și 12 râurele, colindul vizează parcursul
anual al zodiilor pământești.
ști. Este de presupus că, în ancestral, și
timpul cosmic zodiacal, dar și cel pămâ
pământesc figurau în același
colind, ruperea petrecându-se
se mai târziu.
Dar în planul melodiilor îndătinate nu cred să existe diferen
diferențe
între cele care vin din Datina Inițială
țială și cele care contrafac
textele în Datină Creștină.
ștină. Prin urmare, cred că voi ruga
„Zicălașii”
șii” să cânte, doar orchestral, și cele 40 de colinde din
Bucovina, culese de Alexandru Voevidca, muzica în sine
îngăduindu-vă
vă dialoguri directe cu Dumnezeu, adică intrarea în
armonia universală pe care o și realizau, inclusiv prin texte,
vechile cântecee ritualice ale omenirii, închinate rotirii Soarelui
prin solstiții și a Lunii prin lunistiții.
Colindele care s-au
au cântat în Bucovina, cel mai adesea cu texte
contrafăcute religios, dar cu melodii ancestrale, au fost, pe la
anii 1900:
1. Colindă – 2143, Dumitru Olinic, Boian, 1914
2. Cana Galilei. Colindă – 2117, Grigori Moldovan, Suceava, 1914
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3. Colindă – 2225, George a lui Ștefan Verenca, Stânca Roșiei, 1914
4. Închinarea maghilor (Colindă) – 2215, Iftimia Jemna, Cernău
Cernăuți, 1914
5. Colinda – 1647, Flăcăii din Iordănești, 1910
6. Colindă – 1001, Vasile Cuciurean, Boian, 1909
7. Colindă. Melodie veche – 121, Ioana lui Leon Sahlean, Frasin, 1907
8. Colindă. Melodie veche – 149, Nicolai Lucaciuc, Suceava, 1907
9. Colindă – 1786,, Dimitrie a lui Maftei Popescu, Horodnicu de Jos, 1912
10. Colindă – 1623, Alexandra Pojoga, Pătrăuții
ții de Jos pe Siret, 1910
11. Colinda – 1593, Catrina Rașcovici, Bahrinești, 1910
12. Colindă – 1498, Ion a lui Ilie Boșeliuc, Oprișeni, 1909
13. Colinda – 1321, Ilie a lui Gheorghe Haraga, Storojinețț (Maidan), 1909
14. Colindă – 1153, Pavel Luța, Horodnicu de Sus, 1909
15. Colinda – 1010, Anton Hoștiuc, Mahala, 1909
16. Colindă – 998, Nicolai Suprovici, Boian-Hlinița, 1909
17. Colindă: florile dalbe – 950, Filaret Doboș,
ș, Ilișești, 1908
18. Colindă din Storojineț – 859, Vasîlca Burciu, Botoșana,
șana, 1908
19. Colindă – 882, Rosalia Chioruț,
ț, Câmpulung (Sihlă), 1908
20. Colindă – 1349, Mihai Nicolaerici, Ostrița, 1909
21. Colinda – 982, Maria Gîză, Eufrosina Bușilă șii Agripina Hleuca, Boian,
1909
22. Colindă veche – 1098, Vasile a lui Ion Siretean, Siret, 1909
23. Gana Ganele, colindă – 1703, Veronica Vicsici, Boian, 1911
24. Gana Ganele. Colindă veche – 412, Nicanor Verenca, Rus
Rus-Mănăstioara,
1908
25. Colinda – 1517, Minodora Halip a lui Toader, Oprișeni,
șeni, 1909
26. Colinda „Domnul Hristos” – 335, Grigore Moldovan, Suceava, 1908
27. Colindă veche – 313, Ilie Andrian, Gura Solcii, 1907
28. Colindă de anul nou – 1822, Gheorghi Șorodoc și Gheorghi Crăciun, 1912
29. David cel mare. Cântec foarte vechi – 1507, Petru Popovici, Oprișeni,
Opri
1909
30. Dimineața lui Crăciun – 1767, Dorița
ța lui Ioan Poclitar, Volcineț, 1912
31. Colinda lui Adam – 1739, Dumitru Palaniuc și Aftanasie Ursuleac, Ropcea,
1912
32. Douăsprezece întrebări, colindă – 717, Simion Prelipcean, Câmpulung,
1908
33. Colindă veche – 413, Emanuil Verenca, Rus-Mănăstioara,
Mănăstioara, 1908
34. Colindă – 382, Eufrosina Năsăudean, Rus-Plavalar,
Plavalar, 1908
35. Trii crai de la răsărit. Colindă – 1758, Gheorghi Buhnea și Mihail
Ostaficiuc, Volcineț, 1912
36. Colindă – 953, Colindători din Suceava, Crăciunul din 1908
1908-1909
37. Colindă veche (cerbului) – 509, lăutarul Trifon Iroftei, Bălăceana, 1908
38. Colindă – 1588, Ilie Gătej și Simion Drevariuc, Dimca, 1910
39. Colinda mărului măr (veche) – 219, Pastei Șandru, Comănești, 1907
40. Steaua. Colindă – 2166, Petrea a lui Vasile Axani, Cotul Ostriței,
Ostri 1914.

Lasă urme ca pe zăpadă
Nicolae VĂLĂREANU SÂRBU - Sibiu
e somn,
o linişte de miere se cuibăreşte în simţuri

Unde răsare soarele
caii dimineţii aşteaptă să fie călăriţi de magi.
m
Lumină,
în ce spirală să mă înalţ
ca să mă întrec cu ei?
Dimineţi cu privighetori
Cântu-i va fi de privighetoare...
mireasma dimineţilor luminii îi face inel,
soarele îşi varsă focul prin el.
În văzul său verdele îşi soarbe seva,
apele îşi caută fiecare cursul,
drumurile le urmăresc până-n
n câmpie unde se despart.
Ridică privirea, cheamă cu ochii îndepărtate orizonturi,
lasă-n pustiu nisipul şi vântul,
pune-n inimi macii fulgeraţi de somn
şi somnul va împlini vise în forme de păsări.
n fântâni şi izvorăşte norocul,
Aruncă cu bani-n
se naşte bucuria ideii care se întrupează,
zvonuri de cuvinte se desfac din iubire
şi plăcerea sărută carnea înflorită.
Piatra care se zideşte pe sine-n cântec
are dimineţi cu privighetori.
Nu spune nimic
Sub cutele minţii se ascunde norocul
nici nu trebuie cautat
se zămisleşte ca un izvor fermecat
unde nimeni nu bănuieşte ceva.
Nu spune nimic
de la naştere sunt învăţat să aştept
marea scânteie
ce aprinde focul viu al vieţii
cu amnarul dragostei.

Va avea în genunchi puterea,
voinţa inimii de a se ridica din nou
să îmbrâncească pe scări tot ce s-a întâmplat?
Nu ştii ce izvoare mai sunt, dar sunt.

Nu-ţi lăsa gândurile-n cuvinte
care nu desenează cerul
pe aripi.

Cu pinteni la picioare zilele aleargă, se duc
nu poţi să le împiedici decât să ţii pasul.

Norocul nu se aşteaptă el vine
odată cu sufletul ce se înalţă
şi Dumnezeu îl scapă din palme
pe creştetul tău.

De chihlimbar ochii ei se conturau în fulger
ce scapără fără să atingă,
lasă urme ca pe zăpadă.
Nu sunt atras de genele false
vreau sub mătasea moale să pipăi sânii
între şoapte care vibrează pe corzi.
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Cu răsuflarea tăiată
Nimic n-am lăsat pe dinafară
şi pe Dumnezeu l-am poftit înăuntru,
întreaga fiinţă s-a umplut de linişte.
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Universul în care trăiesc e rupt din altul mai mare,
în fiecare primăvară dorinţa învierii-l cuprinde,
sângele purtător de viaţă se crede,
pleacă şi vine în inima cosmosului viu
cu susur de izvor prin fântânile cărnii.
Sufletul meu cu respiraţie de ceas
îşi plimba limbile pe cadranul solar
până-n clipa supremă.
Cu răsuflarea tăiată
se oprişte în pulberea visătoare a nopţii
să se cunune cu o stea.
Risipă de lumină-n amiază
Lasă cuvintele să-ţi şoptească
ascultă cum îţi mângâie sunetele, auzul
în cântecul inimii.
Risipă de lumină-n amiază
în părul tău căzut şuvite pe umeri,
umbre se cern printre ramuri
cum prin oglindă imagini în fugă.

Îndoiala şi teama ucide vigoarea
Singurătatea
oarbă de orgolii şi plină de ifose
se-nchide între pereţii îngălbeniţi de uitare
şi nu se lasă ruptă din trupul stingher
ce nu are putere să se depăşească pe sine.
Singurătatea se întreţine şi regenerează ca şi rutina
cu propriile mijloace fără niciun efort,
numai îndoiala şi teama ucide vigoarea.
Sub stratul de pâclă se-ngraşă obişnuinţa,
pădurea respiră lumina cu vânat cu tot,
se urcă pe ţancuri caprele negre.
Semne de limpezire capătă cerul
şi razele de soare pătrund în adâncuri.
Se vor goli cupele singurătăţii,
orgoliile oarbe se vor topi în eter
şi tot ce începe naşte noi orizonturi.

Îmi pune-n emoţii culori fragede,
dă zilei o frumuseţe căzută pe margini,
coapsele tale se lasă privite de-aproape
de cei ce visează rotunjimi de carne-n palme.
Negri de furie plopii cu trunchiuri subţiri
se-nclină şi fac semne ciudate din frunze,
respiră răcoarea odată cu tine
sprintenă căprioară pe malul râului
cu gleznele subţiri cu luciu metalic.

Mai uşor decât nisipul

Rupe tăcerea,
înfăşoară-ţi tălpile în verdele crud
şi calcă apăsat prin ierburile ude.

Pune uitare pe durerea
ce-i macină trupul şi arde,
lasă-i în gânduri puterea
care-o duce mai departe,
alungă-i din gând amarul
care roade-n rădăcini,
lasă-i dragoste cu carul
pentru oamenii străini.

Orfană de singurătate,
vino în nopţile mele albastre şi dulci
cu mireasma de apă curgătoare de munte
pe care urcă lostriţe argintii.
Muşcă din mine ca dintr-un măr crocant
cum o face şi timpul.
La nesfârşit
Prind timpul de frânghii
îl trag după mine,
nerecunoscător mă lasă în urmă,
să-mi pierd definitiv trupul
în pământ
dar nu-l slăbesc,
trimit sufletul în stele
unde are alt ritm de curgere
şi alunecăm în viitor împreună
la nesfârşit.
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Moarte, dacă eşti din cele sfinte,
nu-ţi înfige gheara strâmbă
în iubita care minte,
las-o să-şi ascundă taina
ce-i înceţoşează chipul
şi alunecă prin vreme
mai uşor decât nisipul.

Soarbe-i de pe ochi privirea
ca un giulgiu ros de ceaţă
şi îmbrac-o în uimirea
soarelui de dimineaţă.
Moarte, dacă eşti din cele bune,
nu-ţi înfige gheara lungă
în iubiri cu pasiune,
lasă-le să se consume
cum e dat în timp norocul
să-l găsească pe oricine
pân’ s-o termina sorocul.
Şi de-o fi să fie moarte,
noi vom şti, tu eşti de vină
cin’ de viaţă ne desparte,
nu e pronia divină.
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Surâsul într-o nevăzută trecere
Pe umărul alb iubito,
visul capătă formă de suflet
în care pătrunde inima mea sângerândă
cu tumultul ei neoprit de himere.
Surâsul într-o nevăzută trecere
îmi rupe tăcerea din trup
şi păşesc ca o umbră peste ape
cu zbuciumul mării sub piele.
Steaua mea la sânul tău înfloreşte
cu arome din constelaţii de flori
unde păsări poartă idei de zbor
pe fruntea cerului de faianţă.
Pe buzele tale desenate influent
cu o geometrie a culorii sălbatice
las amprenta unui sărut zglobiu
care pune-n fiecare apăsare
o limbă a cuvintelor pe cerul gurii
ce nu pot fi strivite între dinţi.

Programul de guvernare
Prof. Petrușș ANDREI – Bârlad
De ne-nțeles ce se petrece
Aici, în țara nimănui,
E-o boală care nu mai trece,
Cum e la noi, la nimeni nu-i.
Se întrecură cu hoția
Și, devenind milionari,
Ei sărăciră România
Că-s VIP-uri niște găinari.
Se înfrățiră toți iloții
Și astăzi este evident
Că nu se-ascund în codrii hoții
Ci se ascund în Parlament.
Vedem câte o parașută
În frunte la vreun minister,
De unde-apare-așa o tută
E pentru noi toți un mister.
Când îi mai bagă la răcoare,
Acolo stau ca-n stațiuni
Și-n loc să crape la-nchisoare,
Ies mai bogați în acțiuni.
Turma și păstorul
Un om a devenit păstor
Ales de-o parte din popor
Și ușurel mergea din urmă
Că nu e greu să porți o turmă.

80

Și o ducea și-o aducea
Și o tundea și o mulgea
Și totu-n regulă părea,
Dar el, de-un timp, nu prea vedea
De-aceea-n gropi mereu dădea
Și-ntreaga turmă suferea.
Și s-a-ntâmplat, din voia lui,
S-o ducă-n gura lupului.
Așa-i pe-aici, pe la români
Se duce turma unde-o mâni.
Ei toată țara o sfidează,
De lege vezi că-i doare-n părți,
Averile li se triplează
Și-n pușcărie ei scriu cărți.
Luați pe fiecare-n parte
Și-l judecați ca hoț de rând,
Pedeapsă dați-i ca la carte
Și nu-i dați drumul prea curând.
Și confiscați-le averea
Și folosiți-o mai cu rost,
Voi care veți lua puterea,
Pe hoți lăsați-i cum au fost.
Cu ei să umpleți pușcăria,
Curată Țara s-o avem
Și să-nflorească România,
Altfel, vă punem la blestem.
Vă dăm program de guvernare
Pe-o sută și ceva de ani,
Trăiască România Mare,
Să crape inima-n dușmani!
Minima moralia
Poeți fără rușine
Scriu c-un condei murdar
Ce-ar face să roșească
Și pe-un birjar vulgar.
Ei ca-n delir înșiră,
Cu-aplomb, banalități
Iar câțiva îi admiră
Că scriu insanități.
Citească bazaconii
La proprii lor copii,
De mici ca să-i învețe
Să facă nebunii.
Astfel de poezie
Ce-i scrisă de-ndrăzneți
Provoacă alergie
Distinșilor poeți.
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Toporul și securea
(după o idee a maestrului Theodor Codreanu)

Toporul, vajnic și semeț
Privea securea cu dispreț
Și îi zicea, în limba lor,
Așa ceva, cam din topor:
Ascultă creatură mică,
Mi-ești rudă, carevasăzică,
Dar trebuie să-mi spui ,,bădie”
C-așa mi se cuvine mie.
Tu ești un fel de jucărie
N-ai coadă, muchie, nici leafă
Dar ești perfidă și caiafă
Și ești cu mult mai ticăloasă
Că ai tăișul ca de coasă.
Și tai ades cu viclenie
În jur făcând așchii o mie
Și îți forțezi prea mult norocul
C-aprinzi gâlcevile și focul.
Ai fost, desigur, securistă
Că te-am văzut prima pe listă
Și-ai lins atâta dictatura
Că azi ți-i cam știrbită gura
Și ai tot dat iama-n pădure
Că ești de condamnat, secure!
Așa e, a răspuns securea,
Am păgubit, cândva, pădurea
Și am făcut haragi cu carul
Că mă forțase gospodarul;
Dar tu ai vina mult mai mare
C-ai stat în mâinile murdare
Și n-ai avut nimica sfânt
Că munți întregi zac la pământ.
Păduri întregi le-ai dat ruinii
Să se îmbuibe toți străinii
Și munți întregi stau dezgoliți
Ca pe străini să-mbogățiți
N-aveți bun-simț și nici rușine
Să dați păcatele pe mine
Ești un vândut și-un trădător
Slujind o coadă de topor!
Morala:
Ne-nving puterile oculte
C-avem cozi de topor prea multe.
Poetul
Ciudatul drum pe care-l urc
și rătăcesc și mă încurc
ce m-a purtat
în lung și-n lat
prin greutăți și răutăți
și negrele pustietăți
și m-a suit și coborât
când prin frumos
când prin urât,
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prin tot ce este omenesc
mai anormal
sau mai firesc
m-a obosit
și nu știu de mi-a folosit
aproape că
s-a isprăvit
dar nu sunt trist
ci-s optimist:
mai cuget
încă mai exist
când sedentar
și când turist
am mers destul
și-s cam sătul
e timpul ca să mă opresc
și oasele să-mi odihnesc
ce-am fost și ceea ce-am ajuns
eu singur pot da
un răspuns:
un biet poet
anahoret,
cuminte, tandru
și discret
din NAZARET
în lazaret.

Cuvinte
Veniamin BOȚOROGA
BO
– Huși
Cuvinte, cuvinte,
Tot vă port în minte
Și-mi aduc aminte,
Să vă dau veșminte.
Rime încrucișate,
Rime cu perechi,
Să v-aud rostite
Blânde în urechi.
Gândul se îmbracă
Cu haine cuvânt,
Limba să-l desfacă,
Să-l arunce-n vânt.
Să colinde lumea
Să-l facă știut;
Gând din mintea mea,
Asta, tu ai vrut.

Dar de bucurie
Dulce bucurie
Plină ești har,
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Mi-ai adus solie
De la Domnu-n dar.

Dar și cu viața mea.
Iartă-mă

În suflet lumină
Mi-ai adus cu drag,
Vii să faci hodină
În al inimii prag.
Candela speranței
Iarăși mi-o aprinzi,
Imbold dai credinței
Azi când mă colinzi.
Bucurie-n suflet,
Bucurie-n cer,
Cum să nu mă-ncumet
La Rai să tot sper.

Doamne, Te rog, iartă-mă,
Iarăși am greșit,
De păcate scapă-mă,
Vin la spovedit.
Eu pierdut-am harul
Cu luptă puțină,
Reîntoarce darul,
Să-mi aduci lumină.
Ține-mă-n trezvie,
Ruga să n-o pierd,
Către veșnicie
S-alerg ca un cerb.

Vino, Iisuse
Noul drum
Aștept în miez de noapte,
Aștept un semn de sus,
Nu mai sta departe
Domnul meu Iisus.
Vino-n noaptea tristă,
Plină de durere,
Vino și m-asistă,
Să-mi fii mângâiere.
Dă-mi ca o lumină
Harul Tău divin,
Fruntea mi-o-nsenină,
Scapă-mă de chin.
Plină de credință
Este ruga mea,
Trăiesc cu speranță,
Că mă vei salva.

Doamne, eu îți mulțumesc,
Mai reînnoint în har,
Cu tot ce am eu mă jertfesc,
Să-ndulcesc orice amar.
Eu, ființa cea căzută,
Întind brațe către Tine,
Pocăința mi-o ascultă
Și mă-mbracă în lumine.
Dulce este bucuria
Izvorâtă din iertare,
Ea îmi este chezășia,
Năzuința-ntru salvare.
Crucea iarăși mi-o asum,
Învierea-mi dă speranță,
La-nceput de noul drum
Toate le pun în balanță.

Steaua
Cuvânt de lumină
Priveam de după geam
La steaua de pe cer
Și raza ei urmam
În cameră-n ungher.
Asemenea se poate
În odaia minții mele
Un astru de departe
Să-și plimbe razele.
Se luminează gândul
Cu harul cel de sus,
Rostește cuvântul
Tot ceea ce n-a spus.

Cuvânt plin de lumină
Și încărcat de har,
Aștept ca să vină
De la Domnu-n dar.
Să-mi aducă pace,
Multă bucurie,
Inima mi-o-ntoarce
Către poezie.
Fă iar ca să curgă,
Așezată-n vers,
Ultima mea rugă
Cânt spre Univers.

Pe cer de poezie
Răsare acum o stea
Cu pana mea se scrie,
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Și, înrobit de vicii,
Nesăturat de bani,
Trăieşte efemer,
Işi risipeşte ani.

Lumina Ta, Doamne
Trimite-mi lumina Ta, Doamne,
Din suflet mândria să-mi sfarme.

În marea lui micime,
În sfântul lui păcat,
Trăieşte-n întuneric,
Uitând de ce-i creat.

Trimite-mi lumina Ta, Doamne,
Patima din sânge-mi adoarme.
Trimite-mi lumina Ta, Doamne,
În inima-mi smerită o așterne.

De-aceleaşi mâini divine,
Cu-acelaşi suflu sfănt,
Suntem moştenitorii,
Aceluiaşi pământ.

Trimite-mi lumina Ta, Doamne,
Cu bucurie să o țin eu în palme.
Trimite-mi lumina Ta, Doamne,
Picuri de har în suflet să-mi toarne.

Dar, ne certăm, cu ură,
Și ne-am mânca de vii,
De n-ar fi vreo lege
Care ne-ar pedepsi..

Trimite-mi lumina Ta, Doamne,
Să simt cum pătrunde în carne.
În nopțile senine și calme,
Trimite-mi lumina Ta, Doamne.

Cântec pentru contemporani
Iolanda MARCU
De aş avea-n putere,
Ca lumea sa o schimb,
Aş transforma în taină,
Al omenirri gând..
Aş pune în pocalul
Minciunii omeneşti,
Doar vin din adevărul,
Celor dumnezeieşti.
Aş semăna-n pământul,
Cel plin de duşmanie,
Seminţe ce vor creşte,
Doar holde în fraţie.
Aş strânge ceru-n palme,
Să cadă pe pământ
Doar ploile iubirii,
În orice anotimp...
Sodoma și Gomora,
Se-nalţă-acum din nou,
Dar omul, nu învaţă,
Alege, tot ce-i rău !
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Nu ştim care-i mai mare,
Frumos, sau mai bogat,
Şi care-i mai puternic,
Pentru a ne da în cap,
Invinşi, vom fi cu toţii,
Căci, nu-s câştigători,
Cei care își zidesc,
Castele pân' la nori,
Golindu-se de suflet,
De vise-nmormântate,
De minţi strălucitoare-n
Sisteme-ncarcerate,
În care ilegal,
Nu-i s ucizi,sa furi,
Ci sa-ăndrăzneşti să ai,
Doar demnitate!
Dar.....soarele răsare,...
La fel, peste cei mulţi,
Căci Dumnezeu, n-a pus
Impozite pe munţi,
Si nici pe ape taxe,
Si nici n-a măsurat ,
In aur, toate câte,
El ne-a dat!
Cu toţi, acelaşi aer,
Aici, îl impărţim,
Dar, nu vrem să-nţelegem,
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Nimic......
Până murim....
De aş avea puterea,
Să pot lumea schimba,
Aş transforma-n iubire,
Toată durerea sa.
Aş vrea sa fiu,
Când nu o să mai fiu,
Lumina soarelui din curcubeu,
Si în culori de foc să-mi învelesc,
Cuvântul inimii, mereu.
Doar în culori de ape, să mă scald,
Ca să mă curaţ,de povara grea,
In care verbul sa-l conjug , nu pot,
De la, a fi, a nu mai exista.
Și în culori de iarba, să mă-mbrac,
Să pot simți, al freamătului vânt,
Ce-mi răcoreşte sufletul secat,
De arşița iubirii, de pămant.
Cu-al păsărilor zbor, vreau să mă-nalţ
Să nu mai pot în urma să privesc,
In labirintul stelelor din cer,
Nu vreau, din nou, să rătăcesc..
Pe-o raza-a blandei luni,aş vrea sa stau,
S-ascult în noapte-al marii glas,
Şi să îmi dau ragaz, măcar o zi,
Iubirii, cheile să-i las.
Încă acasă
Am risipit în mine timpul,
Și zâmbetul copilului de ieri,
Scăldându-mă-n oceane de verdeaţă ,
In braţele unei pierdute veri.
Înalt acoperiş al lumii,
Răstoarnă bolta-mpărătească,
Peste făptura mea intreagă,
Fiori ce-aveau culoare-albastră.
Stam ascultând, zâmbind cuminte,
Bătaia inimii terestre,
Ce povestea cu glas de seara,
Iubiri din lumile celeste.
Mă ineca-n miros de iarbă,
Si aur imi vărsa in plete,
Mă dezmierda cu brate moi
Si şoapte tandre la ureche.
Mă săruta cu mii de flori,
Si măngăia cu mii de palme,
Iubirea văntului şăgalnic,
Ce se-ascundea in mii de taine.
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Şi eram una cu-Inceputul
Si una cu a lui suflare,
Când universul mă străngea,
In calda lui imbrăţişare.
Infinit
Suntem lumină-n astă viaţa,
Căci rupţi venim noi din Divin,
Şi coborăm pe scara vieţii,
Pentru a ne naşte in sangvin.
În inimă păstrăm un spirit,
Din amnioticul matern
Care pompează in noi viaţa,
Si care vine din etern.
In revelaţii de lumină
Memoria din cromozom,
Ne aminteşte de iubirea,
Care trăieşte în atom.
Suntem o sumă de ştiinţe,
De la părinţi si din străbuni,
În care trupul ne imbracă,
Lumina cu a ei minuni.
Si ne prefacem toata viata,
Că noi, pe noi,nu ne minţim,
Dorind o exisţentă-n care
Predictibil,vrem sa trăim.
De-ar fi să-ncepem cu sfărsitul,
A noastră viată,ce-o primim,
N-am mai greşi,atăt de simplu,
Si ne-am croi, un alt destin.....?
Din suferinţa,ce e dată,
Siliţi suntem ca sa gustăm,
Pe-a noastră cruce ne inaltă,
Ca lectia sa o-nvătăm.
Dar... ne întoarcem iar acasă,
După ce timpul ni s-a scurs,
De la materie-n lumină,
Din care sufletu-i compus...
Și ne aprindem cand ne naştem,
Și-apoi ne stingem cand murim,
Biofotonii de lumină,
Sunt cei ce-n viată ne susţin.
Ca să ajungem iar în Alfa,
De la Omega noi plecăm,
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și ne rotim într-o spirală,
Ca infinitul să-l aflăm.

Existenţă

Răgaz
Ruxandra BOHAT – Ploieşti
Mireasma dulce
Gândul tău alunecă pe toboganul sentimentului orb
Îmbrăcat în zdrenţe albe
Nici florile de cais, nici prezicerile ce-ţi
ţi spălau chipul
Nu ştiau despre zodii, povesteau doar despre nopţi albe
Şi arşiţe cu aripi
Dar nici zodiile nu ştiau despre tristeţea ce-ţi
ţi spală chipul
Şi nici despre ceasul de răgaz.
Vorbim despre adunătorul de vreascuri
Despre pasărea cu aer etern şi alarmant
Şoptesc pe tonu-mi grav “să-mi
mi laşi răgaz glob de râsete”.
Nu e uşor să te confunzi cu o scoică înaripată
Mă simt inaptă în cochilia mea de atâtea ori strivită
“Lasă-mi răgaz, magule ce fumul clipei alungi “.
Mişcarea pribeagului face să vibreze plasa
Şi înţelepciunea maturului se răstoarnă în vecie.
Nu ne vom simţi nişte matadori dacă ţipam la plante
Păcatul inavuabil te-a ferecat în lan]uri.
Nu va crede nimeni că te-a izbit inapetenţa,
Dar tu ştii bine că ai răgazul programat
Şi nu poţi să cârpeşti speranţa .
Asişti la arderea pe rug a minutelor ce-ţi par ani
Şi nu asculţi nechezatul calului ce-ţi
ţi poartă cavalerul.
Grămezi cu alb şi roz pictate
Grămezi de moloz ce aşteaptă să fie spălate
Cu lacrimi de ninsoare spionează aromele frământate
Ale ceştii cu cafea.
O sorbitură şi mi-ai înghiţit copilaria
O sorbitură şi mi-ai înghiţit răgazul
Dragoste martiră
Rugăciunea mea stă prinsă
în interiorul mântuirii
ca într-o grota a timpului
Nici azi nu miroase a parfum de om,
doar a ger cu miros de tămâie
Absenţa creşte ca trena unui profet
într-o lumină legendară
Carcera interiorului meu se umple
cu vineţiul giulgiului
Dragostea martiră ne-a tipărit
imaginea Ta în inimă.
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Plâng pe umărul tău de lut, de durerea
braţului de plastilină, rupt din greşeală
Vorbesc cu bucata de gura aruncată
în coşul de gunoi,
diformă caricatură ce îţi doreşte
sărutul de sevă.
Mă înalţ pe cele două picioare din faţă şi sar
ca un copil la vederea ta, săturată de
maturitatea pereţilor de carton.
Suntem din pământ şi nu ne aparţinem unul altuia
Suntem cea mai originală creaţie a lui Dumnezeu

De n-ai
ai fi tu, Doamne!
Vasile LARCO
De n-ai fi Tu, n-ar fi nici zi,
Izvorul n-ar mai șopoti,
Iar muntele s-o risipi,
Va fi pe lume numai dorul.
N-ar mai zbura-n văzduh cocorul,
Nici stropi de ploaie n-ar da norul,
Va îngheța și viitorul,
Vor fi doar pulberi și noroi.
Cine-o mai ști atunci de noi,
Când toți copacii fi-vor goi,
N-o crește iarbă în zăvoi
Și-o fi ce-i azi, doar, amintire?
Iar de speranță și iubire,
Nici vorbă, doar dezamăgire,
A fost o dulce amăgire
Întreaga viață pe pământ?

Tu, Doamne, ultimul cuvânt
Îl va avea din Locul Sfânt,
Vei strânge răul în mormânt
Și-o apărea o altă lume!
AM AFLAT
Am aflat că Pământul se-nvârtește
Fără cai sau roți dințate,
Că munții au apărut din ape,
Că pe Insula Șerpilor
Ofidienii știu românește
Și că omul ar viețui mai mult
Dacă ar vrea să trăiască.
Am aflat de Esop și de Pitagora,
De cele „Șapte minuni ale lumii”,
De „Poarta sărutului”,
De Steaua Polară
Și de veșnicia timpului.

Lohanul nr. 40, decembrie 2016

literatură
literatur
De noi se va afla
Dacă punem
În prezent
O piatră la temelia
Lumii.
Vis de acasă
Era vară,
Soarele îmi lăsa o umbră mică pe pământ
Care mă urmărea peste tot,
Probabil să nu mă pierd.
Umblam desculţ
Pe miriştea despovărată de spicele de grâu
Ţinând strâns în mâna dreaptă timpul,
Iar în cealaltă, o buburuză,
Cât un nasture de bluză,
Aşteptând să zboare
Ca să aflu, fiind nerăbdător,
În ce direcţie
Mă vor purta paşii-n viitor.
TIMPUL MEU
Nu vreau să treacă timpul
Neobservat de mine
Și nici să lase urme sângerânde,
Pe care să le oblojească-apoi.
Să curgă lin în vremuri fericite,
Prin valuri repezi curgă în cele de necaz,
Oprească-se, de îi voi cere,
În clipele de joacă,
Apoi în goană treacă
În cele de durere.

Botezați sunt într-o baie
De strămoși la Locul Sfânt,
Iar din nori aceeași ploaie
Se prelinge spre pământ.
Limba lor cuvântă pace,
Nu îndeamnă la păcat,
Ștefan Vodă chiar de tace
Cugetă îngândurat.
Cei ce stăpâniți Pământul,
Oameni grei cu stele-n piept,
Întorceți-vă cuvântul,
Îndreptați ce nu e drept:
Granița nu fie Prutul,
Nici fâșia la Siret,
Să vă amintiți trecutul,
Care nu mai e secret.
Să mănânce-aceeași pâine
Toți românii la un loc,
Iar bucatele, de mâine,
Fiarbă la același foc!
DUPĂ FAPTE EROICE
Pe un rănit, nicicând în viață
În urmă nu ai cum să-l lași,
De-ar fi ca tu să ai în față
De mers atâtea mii de pași.
Din arma lui să faci un scut,
Zâmbește-i părintește,
Dă-i haina ta, drept așternut,
Chiar de se-mpotrivește.

Și de al dragostei fior
Mă-ndepărtez cu orice clipă,
Dar hotărât spre viitor
Plutesc pe-a timpului aripă.

Ia-i din durerea crudă-a lui
Măcar o jumătate,
Doar vorbe dulci mereu să-i spui,
Urându-i sănătate.

Iar când voi fi la senectute
Să meargă îndărăt, îl rog,
Eu toate clipele plăcute
Le las urmașilor zălog!

Tristețea din privirea sa
Tu n-o băga în seamă,
Alintă-l, cum cândva făcea
Cu tine dulcea mamă.

UN POPOR, O INIMĂ

Când își va da și ultima suflare,
Simțind ai morții mult prea reci fiori,
La căpătâi să aibă-o lumânare,
O cruce și-un bogat buchet de flori.

Bucovina și Moldova,
Două flori pe-același ram
Își armonizează slova
Pe un singur trunchi de neam.
Apă beau de-o veșnicie
Din același scump izvor,
Holdele de pe câmpie
Strânse sunt din munca lor.

Așa se-ntâmplă, mor eroi
La vârste prea frumoase,
Dar ce păcat, că deseori,
Bogații trag foloase!
MI-AI PROMIS...
Mi-ai promis un bob de rouă
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Peste buzele-mi uscate
Şi o sărutare, două
Pe pleoapele lăsate.

Bătrânilor goruni şi clanţa uşilor demult stricate…

Mi-ai promis un con de umbră
Când o arde Sfântul Soare,
Peste-a existenţei sumbră
Mi-ai promis o alinare.
Mi-ai promis o mângâiere
Soarele când o apune
Şi o clipă de tăcere
Când mi-oi face rugăciune
Mi-ai promis o floare albă
Şi un nufăr de pe ape
Să le port ca pe o salbă…
Permanent să-mi fii aproape!

Răsfoire
Bibl. Elena OLARIU – Răducăneni
Cărţile – toate, mai vechi sau mai noi, imprimă
Amprente de prunc, adolescent, părinte sau dascăl –
Toţi învăţăcei ai vremurilor.
Foile, ruginite de vechimea anilor, cu miros dulceag
Imprimă pe deget, pe suflet vechi dorinţi şi
Plânset duios, dorinţi înfrânte sau iubiri
Neîmplinite scrise cu sânge jertfelnic...
Răsfoind o carte, la-ntâmplare aleasă, am
Descoperit Iubirea; cealaltă iubire: nu setea de
Pământ, nici împlinirea trupului prin naştere de
Prunci: dragostea dezinteresată pentru semenul ce
Împroşcă cu vorbe murdare destinul înscris la
Naştere, palma primită şi pe celălalt obraz,
Înfrânta durere de-a zgâria până la sânge
Pământul uscat de nesomn şi zâmbetul
Neşters de pe chip...
Răsfoind timpul, am descoperit prezentul...
Omul este o frunză trecătoare; rafalele vântului îl pot ridica sau… coborî”

Straja Sfântului Andrei
De strajă, vulcani noroioşi să nu acopere pământul,
Andrei, Sfântul mucenic, calea ’nainte pregăteşte
Cu osanale şi icos-uri – un fel de metereze
Ţara s-o apere de pândă haină...
Copiii, dis-de-dimineaţă primeniţi de însăşi
Sfântul, culeg în palme primii fulgi;
Lăcrimează faţa-le cu rouă neîntinată
Şi intră-n jocul nefiresc de simplu…
Cerul, veghind preasfânt pământ al României
Îşi pune ochelari, mai bine să zărească
Obrazul plâns şi palmele crăpate ale
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Sub sticla crăpată, pe-o masă
asă mâncată de carii
Doi ochi trişti dar plini de speranţă spune
Bietului: nu plânge! Ce-aa mai rămas din ceea
Cea rămas, e scris în Lege să rămână!...
Ţara să apere de ochelari înnegriţi
negriţi de fum,
Andrei, o stâncă de fecior, Drapelul Tricolor pe
Umeri poartă; ochii săi, oglindă nouă, cu visuri netrăite
Cerul înstelat coboară căci astăzi se deschide…

Pluguşorul pensionarilor pentru
Revelionul 2017
Prof. Corneliu VĂLEANU – Iași
Aho, aho, dragi pensionari,
Doamne şi domni gospodari,
De prin sate de câmpie,
Şi din munţi, ca să se ştie,
Ori cei care locuim la bloc ,
Să urăm pentru noroc,
Să pornim cu pluguşorul,
S-aducem în casă sporul,
Să ne-audă ţara-ntreagă
Că ne este aşa de dragă,
Să dăm bice,zurgălăi
Să se-audă peste văi,
Hăi!...Hăi!...
Deci pornim c-un pluguşor
Din al sufletului ogor,
Unde arde-un mare foc
De dureri care ne coc,
Că după-atâţia ani munciţi,
Suntem astăzi vlăguiţi
Şi nu vrem ca să murim,
Altceva noi ne dorim,
Să nu mai fim chinuiţi,
Umiliţi,batjocoriţi,
Toţi avem o pensioară
Care e mai mult amară,
Boli ne macină mereu,
Drumul vieţi-i tot mai greu,
Zâmbetul nu e ce-a fost
Şi mâncăm mai mult de post
Fasole şi barabule
Ca să mai lungim din zile,
Oasele ne dor mereu,
Ne plângem văleu,văleu!...
Hăi!Hăi!...
Când mai mergem la plimbare
Ne holbăm prin galantare,
Vitrinile-s pline cu bucate,
Dar cumpără doar cine poate,
Şi se lasă apă-n gură,
Şi-am dori o-mbucătură,
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În loc de fripturi gătite
Servim doar răbdări prăjite,
Vrem coniac,un demisec,
Da’-nghiţim mai mult în sec,
La second hand ne îmbrăcăm
Şi tot de-acolo ne-ncălţăm,
Când ne uităm prin portofel
Îl vedem că este chel,
Vrem să mai călătorim,
Cum uneori noi mai dorim,
Cum fac pensionari vestiţi
Care nu sunt umiliţi
De peste munţi şi peste mări
Care sunt din alte ţări,
Excursii facem la cabinete medicale
Ori direct pe la spitale,
Şi vă spunem,realmente,
Ne-ndopăm cu medicamente,
Să lungim al vieţii drum,
Ia să tragem câte-un f...m,
Ca la Cotroceni s-ajungă
Că nu-i cale-atât de lungă,
La nasul şefului cel mare,
Că n-o fi cu supărare,
Ori la Victoria-n palat
Unde-i pomul lăudat
Pentru-nalţii demnitari,
Ce-au primit salarii mari,
La ureche zurgalăi
Să miroase peste văi
Pâr...urile de pensionari
Ca parfum pentru cei mari,
Politruci şi arivişti
Ce ne-aţi făcut atât de trişti.
Hăi!...Hăi!...
Cu a noastră urătură
Mergem la cei „buni”de gură,
La domnii din Parlament:
Noi v-o zicem vehement,
Suferiţi de-anomalii,
Şi ne-ntrebăm de sunteţi vii,
Promisiuni ne daţi cu sacul,
Sau lumânarea şi colacul,
În discursuri mimetism,
Şi mai grav de autism,
Strigaţi că ne apăraţi
Şi la nevoi ne-ajutaţi,
Urlaţi la televizor
Să vă creadă acest popor,
Dormitaţi stând în fotolii
De sunteţi mâncaţi de molii,
Iar când vă treziţi din vis
Sunteţi drept în Paradis,
Legi votaţi trecând cu anii,
Vă certaţi ca şi ţiganii,
Pe funcţii şi pe ciolane
De parcă aţi fi la cort,
Şi v-aţi dat fără efort
Pensii bune,speciale,
Avantaje materiale,
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Drepturi să trăiţi ca-n Rai,
De ele vă ţineţi scai.
Mai dăm bice pensionari
Să ne-audă toţi cei mari
De pe paliul românesc,
Ori pe unde se găsesc.
Hăi!...Hăi!...
Aşteptăm ziua cea mare
Cu o nouă indexare,
Unii vor ca să ne-o dea,
Alţii vor ca să ne-o ia,
În suspans ne ţin maimarii
Invocând motive varii,
Că am fi prea mulţi în ţară,
Unii proşti chiar ne omoară
Că am fi o grea povară,
Cum mereu spun politrucii,
Când le curg în barbă mucii,
Au uitat că i-am votat,
Se gândesc doar la furat,
Îşi fac vile şi palate,
Excursii în străinătate,
DNA-ul s-a trezit
Din leşin şi din dormit
Şi-i prinde cu mâţa-n sac
În desfrâu când se complac,
Li se dă o condamnare
Nu cu ani grei de închisoare,
Ci c-o banală suspendare
Sau cu arest la ei acasă,
Să stea frumuşel la masă,
Sub control judiciar,
De temniţă n-au habar,
Sunt lăsaţi cu ce-au furat
Cu maşini şi cu palat.
Ne sfidează zilnic hoţii,
Iar noi suferim cu toţii,
Cei ce-am înflorit o ţară,
De ne făleam cu ea pe-afară,
Fabricile-au dispărut,
Mândria noastră din trecut,
Milioane de români
Au plecat la alţi stăpâni
Pentru bani,pentru mâncare,
Pribegesc peste hotare,
Lăsându-şi copii mici
În grija noastră de bunici,
Vin în ţară ca turişti
Şi ne văd că suntem trişti,
Ori de pe unde-s-ar afla
Vin pentru-a-ne-nmormânta.
La ureche clopoţei,
La picioare zurgălăi,
Strigaţi tare,dragii mei!...
Hăi!...Hăi!...
Acum că s-a terminat votatu’
Am plecat noi cu uratu’,
Noul guvern instalat
Nu ne va băga oare-n ra...at?...
Deci să fim gata să ne vadă
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Că putem ieşi în stradă
Să facem o pensionariadă,
De-şi va bate joc de noi
Să îi declarăm război,
Nu cu armele poc-poc,
Ci cu vorbele de foc,
Nu-i aşa,dragi pensionari?...
Cerem pensii un pic mai mari
Ca la anul care vine
Să trăim un pic mai bine,
Să avem în pungă bani,
La anul şi în alţi ani!...
Hăi!...Hăi!...
Mai avem ceva de spus
Să ne-audă acolo,sus,
Azi noi spunem hopa-hopa
C-am intrat în Europa,
De parcă-am fi fost migratori
Sau căzuţi de sus,din nori,
Ori veniţi din altă lume
Şi n-am fost români cu nume,
Nu mai suntem stăpâni peste ţară,
Ne comandă cei de-afară,
Cum am fost odinioară,
Turcii ne luau haraci,
Ruşii ne-au lăsat saraci,
Azi jucăm şi-om ferici
Cum ne cântă FMI,
Sau de la Bruxelles jupânii
Ce se cred a fi stăpânii
Peste mioritic plai
Socotit gură de Rai,
Pe acest pământ stăpâni
Am ajuns să fim străini,
Ţara-i scoasă la mezat
Şi străinii ne-au luat
Bogăţiile din veac,
Iar românii noştri tac,
De istorie parc’au uitat,
De strămoşii ce-au luptat
Glia să o ocrotească,
De duşmani să o ferească,
Ia să tragem bici de foc
Să formăm un singur bloc
Cu mândrie de români
Ca să fim în veci stăpâni.
Nu-i aşa dragi pensionari,
Oameni harnici,gospodari?
Să se-audă-n depărtări
Peste mări şi peste ţări
Că rămânem ca un scut
Aici unde ne-am născut.
Tragem brazdă adâncă- n glie
Să rămână pe vecie
Ca în lume să se ştie
Cât va fi pământ sub soare
Pe români n-o să-i doboare
Pofte de cotropitori
Vechii noştri-asupritori.
Ia uniţi-vă flăcăi,
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Trageţi plugul peste văi
Ca moşia s-nflorească ŢARA NOASTRĂ ROMÂNEASCĂ,
Mai pocniţi din bice,măi,
Şi sunaţi din zurgălăi,
Trageţi plugu-adânc în brazdă,
Toată lumea să ne vadă
Că rămânem talpa ţării
Peste-ntinderile zării,
Să ne dea Dumneazeu sănătate,
Viaţă lungă,demnitate,
Ca la anul care vine
Să trăim şi noi mai bine
Şi ca la orice urătură
Strigăm cât putem din gură:
Politruci!...Să vă treziţi
Şi pe noi să ne-auziţi
Că n-aveţi încotro!..
Oprim plugul. Aho!...Aho!..

Biblioraft (VI)
(Autori din zona Hușilor)
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Basarabia, 1812-2012. Iaşi, Ed. PIM, 2012. [Studiu
istoric].
2014
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BĂLŢATU, Adam. Voiam să fiu pictor… Însemnări.
Ediţie îngrijită de Doina Lemny. Iaşi, Ed. Junimea, 2014,
122 p. [Însemnări autobiografice].
Din conţinut: Cuvânt înainte, de Doina Lemny;
Adam Bălţatu: întoarcere în timp (prefaţă la
„Însemnări”), de Doina Lemny;
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Însemnări [30 de însemnări jurnaliere]; Grafică în creion
şi cărbune, între care 3 autoportrete, din colecţia Ion
IonRadu Bălţatu, Petre Buzatov, Muzeul de Artă Bucureşti];
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Editura „Ştefan Lupaşcu”, 2014, col. Junior, nr. 5, 586 p.
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prosopografie. Referenţi:
ferenţi: Magda Ciopraga, Sorin Pârvu.
Tehnoredactor: Andrei Bobu, Marta Vartolomei.
Redactor: George Ceauşu. [Lingvistică ludică].
Conţinut: Avertisment; [4 capitole tematice – 1.
Fizioprosoponime;
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Infoprosoponime; 4. Teleoprosoponime), fiecare cu
subcapitole – versuri şi ilustraţii].
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depresiunea Elanului (File de monografie). Iaşi, Ed.
Ştef, 2014. [Studiu monografic].
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3.

4.

BOŢOROGA, Veniamin V., arh. Căutând mântuirea.
Iaşi, Ed. PIM, 2015, 118 p. Prefaţă: Theodor Codreanu.
Tehnoredactare: Bogdan-Vlăduţ Brânză. [Poezie].
Din Cuprins: Căutări lirice în hristosferă, de
Theodor Codreanu [prefaţă]. Rostul vieţii – mântuirea
[preambul]; [selectiv, din 102 creaţii: Căutând
mântuirea; În satul natal; Cuvânt şi poezie; poem de
toamnă; Puterea gândului; Chemarea pământului; Semn
Somnului; Rostul rugăciunii; Iubirea Domnului; Umbra
harului; Spovedanie, Neîncăputa inimă; Lumina
Învierii].
BRUMĂ, Petru. Brumărele (Caiete civice). Constanţa,
Editura Dobrogea, 2015. [Casetă cuprinzând 10 volume
de versuri: poeme, sonete, fabule, parodii, epigrame,
texte umoristice].
Caiete civice I. Partea întâi. Parodica Maxima: cântece
de adopţie. 2015, 110 p. [Parodii pentru 32 de poeţi];
Caiete civice I. Partea a doua. Minima parodica – vechi
cântări de lume nouă, 2015, 72 p. Texte parodice sub
titlurile Fredonându-i pe rapsozi şi Abecedar pentru
copii precoce];
Caiete civice II. Rondeluri şi sonete. 2015, 88 p. Texte
poetice grupate în Caietul II-1: Rondeluri pentru nenea
Iancu; Rondel Bazar şi Caietul II-2: Sonetele poetului
Karaoke; Sonet show [sonete cu dedicaţii];
Caiete civice III. Schaltiniene şi fantumuri. Stanţe
omagiale. 2015, 96 p. Texte umoristice cu dedicaţie şi
trimiteri, grupate în: Schaltiniene şi fantumuri [52 de
texte] şi Stanţe omagiale [46 de texte];
Caiete civice IV. Mioritica balada. Parabola nova.
2015, 112 p.; Texte umoristice grupate tematic: Caietul
IV-1. Mioritica balada [13 balade] şi Caietul IV-2.
Parabola nova [30 de texte];
Caiete civice V. Inflorescenţa epigramatice. 2015, 88 p.
[Epigrame grupate în 11 părţi];
Caiete civice VI. Arca lui Demos. 2015, 128 p. [25 de
poezii];
Caiete civice VII. Voluptăţi şi abstinenţe. Subtitlu:
Apeluri antinomice la o beţie de distihuri. 2016, 128 p.
[44 de poezii].
BRUMĂ, Petru. Brumărele. Caiete civice IV. Mioritica
balada. Parabola nova. Constanţa, Editura Dobrogea,
2015, 112 p., col. „Flori de leac pentru suflet”. Coperta:
Portret din foarfece – Serj Daess / Chişinău.
Tehnoredactare: Gloria Precup. Grafică: Jenny
Stângaciu. [Versuri umoristice].
Cuprins [cicluri lirice: balade şi fabule]: Mioritica
balada; Parabola nova; Indici.
BRUMĂ, Petru. Brumărele. Caiete civice VI. Arca lui
Demos. Constanţa, Editura Dobrogea, 2015, 128 p., col.
„Flori de leac pentru suflet”. Coperta: Portret din
foarfece – Serj Daess / Chişinău. Tehnoredactare: Gloria
Precup. Grafică: Leonte Năstase. [Versuri umoristice].
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Cuprins [ciclu liric]: Arca lui Demos [24 de
poezii – 1437 de versuri]. Datat: 1989-2012.
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Detectiv literar, 2015, 270 p. Ediţia a doua. Redactor:
Firiţă Carp. Coperta: Florin Dochia.. Foto coperta I:
Clara Aruştei. Tehnoredactare: Cormina Text. [Roman].
Din Cuprins: De ce am eşuat ca prozator;
[capitolele I-XXXII].
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Ed. „Ştefan Lupaşcu”, 2015, col. „Radiografii”, nr. 10),
190 p. Referenţi ştiinţifici: Alexandru Boboc, Sorin
Pârvu. Redactor: Marta Vartolomei. Tehnoredactor:
Mirela Cojocaru.
Din Sumar: În loc de prefaţă; [4 capitole]: 1.
Filosofi ce-s măcar prin nume ţinuţi aproape de natură
şi de lume; 2. Aspiranţi la-nţelepciune cu ascendent
onomastic în „lumea vieţii”; 3. Gânditori cu extracţie
onomastică din psihosferă, semisferă, respectiv
tehnosferă; 4. Exponenţi ai gândului filosofic cu nume
din luxurianta lume „a intenţiei şi a voinţei”; Gânduri
de încheiere; Index nominorum.
PLUGARU, Ştefan. Privire în oglindă: Pogăneştii de
pe cele două maluri de Prut. Bucureşti, 2015. [Studiu
comparativă].
POPA, Cristinel C. Matematica iubirii. Bucureşti, Ed.
Tracus Arte, 2015, 94 p. Coperta şi lustraţiile: Cristinel
C. Popa. [Poezii].
Din Cuprins: Repere bibliografice; Poezia unui
trecător grăbit, de Ion Gheorghe Pricop (prefaţă);
[selectiv, din 41 de poezii: Balada hârtiei purtate de
vânt; Matematica iubirii;Sunt geometru iscusit;
pustnicul modern; Vânătoare de amintiri;Etapele
mamei; Opreşte-mă; Mulţimea vidă; Zarva cifrelor].
ŢONCU, George. Enciclopedie de cultură generală.
Analecte III. Resursele materiale şi valorificarea lor
economică. Iaşi, Ed. Alfa, 2015, 376 p. Editor: Nicolae
Panaite. Redactor: Elena Hermezeu. Prepress şi copertă:
Filaret Iurniuc. [Enciclopedie tematică].
Din Cuprins: Argument; I. Alchimia, chimia şi
geochimia; II. Resurse minerale utile; III. Industria; IV.
Agricultura; V. Transporturile; VI. Turismul; VII.
Comerţul; Bibliografie.
ŢONCU, Petru Adrian. Şi lacrimile dor… Iaşi, Editura
Alfa, 2015, 120 p. Editor: Nicolae Panaite. Redactor:
Elena Hermezeu. Corector: Magdalena Ţoncu. Prepress
şi copertă: Filaret Iurniuc. [Proză de călătorie].
Cuprins: Argument; Eliberarea; Un nou început;
Surpriza descoperirii; Arta răbdării; Perseverenţă şi
speranţă; Frumuseţile vieţii; Regrete; Teamă şi curaj;
Viaţa nu se opreşte aici.
2016
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BOŢOROGA, Veniamin V., arh. Trepte spre
Împărăţie. Iaşi, Ed. PIM, 2016, 134 p. Tehnoredactare:
Bogdan-Vlăduţ Brânză.
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Din Cuprins: În loc de prefaţă; [selectiv, din 120
de poezii: Trepte spre împărăţie; Rostul vieţii; Spre
Împărăţie; Şoapta nopţii; Poezie – bucurie; Rugă; Prin
credinţă; Trecere; Corabia speranţei; Poezia crucii;
Chemarea versului; Luminile inimii; Metamorfoză;
Meditaţie; Odă neamului; În drum spre Împărăţie].
BRUMĂ, Petru. Voluptăţi şi abstinenţe. Versetele unui
mao mioritic. Constanţa, Editura Dobrogea, 2016, 128
p., col. „Toasturi antinomice”. Coperta I: Portret din
foarfece – Serj Daess / Chişinău. Coperta 2: Portret pe
marmură: Luminiţa Scarlat, Constanţa; grafică: Pavel
Botezatu, Galaţi. Tehnoredactare: Gloria Precup. [Şarje
umoristice].
Din Cuprins [selectiv, din 45 de poezii]: Fiţi;
Aveţi; Trăiţi; Iubiţi; Credeţi; Visaţi; Faceţi; Râdeţi;
Plângeţi; Jucaţi; Staţi; Urcaţi;Treceţi; Daţi; Luaţi;
Vindeţi; Trageţi; Ascultaţi; Gândiţi; Învăţaţi; Scrieţi.
BUTNARU, Adrian. Iamandi – Cronica unei familii.
Iaşi, Editura PIM, 2016, 506 p. Tehnoredactare,
fotografii: Adrian Butnaru. Coperta I: Descendenţi ai
familiei Iamandi. Coperta IV: Pomelnic în zid…
[Monografie genealogică].
Din Cuprins [capitole]: Abrevieri; În loc de
prefaţă; Introducere; I. Pătrunderea dregătorilor greci
în Principatele Române; II. Grecul Iamandi capuchehaie
şi familia sa, în prima parte a secolului al XVIII-lea; III.
Urmaşii lui Toma Iamandi; IV. Urmaşii lui Ioniţă
Iamandi (secolele XVIII-XX); V. Alţi Iamandieşti de-a
lungul timpului; Concluzii; Anexe; Bibliografie.
CATA, Martin. Murmur de pe Moţoc. Iaşi, Editura
StudIS, 2016, 86 p. Prefaţă: Lina Codreanu.
Tehnoredactare: Ovidiu V. Bişog. [Poezii].
Din Cuprins (Capitole, titluri – selectiv): Prolog
(Martin Cata); Simetrii în lirica monografică (Lina
Codreanu); Poezia; Dragonul de fier (Destin; Dragonul
de fier; Huşi; Cărarea Moţocului; Dealul; Via; La
Şipoţel; Şapte coline); Cărări în vie (Trei flori; El şi Ea;
Ylenca, fiica viei; Flori de vie; Culorile toamnei); În
bătătură, Dragonului de fier (Colţul străzii; Romarta;
Parcul Cuza; La Prut; Veteranul; A bea cu ziua;
Îmbrăţişare; Poetul).
CLIT, Costin. Comuna Dimitrie Cantemir. Studiu
monografic. Vol. I. Iaşi, Editura PIM, 2016, 482 p.
Lucrarea apărută cu sprijinul CJ Vaslui, Centrul Judeţean
CPCT Vaslui. Coperta I: Vas din epoca bronzului;
Coperta II: Batoză din satul Urlaţi. [Monografie locală].
Din Cuprins [capitole]: Argument; Coordonate
geografice; Toponime; Vestigii preistorice şi antice;
Evul mediu; Sate şi proprietari din evul mediu şi până la
începutul epocii moderne; Sate şi proprietari din secolul
al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea; Reformele
agrare, Satele comunei Dimitrie Cantemir în timpul
regimului comunist; Organizaţii politice şi instituţii;
Şcoală şi cultură; Viaţa bisericească; Organizarea
administrativă a comunei Dimitrie Cantemir; Alte
instituţii: Bibliografie.
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

CLIT, Costin. Documente huşene (1631-1865). Iaşi,
Editura PIM, 2016, 585 p. Vol. IV. Culegere text: Costin
Clit. Tehnoredactare: Lucian Clit. Coperta I: Sigiliul
şoltuzului de Huşi, Ioan (3 august 1673). Coperta IV:
Sigiliul Episcopului Ioan de Huşi (3 august 1673). [573
de documente din istoria Huşilor].
Din
cuprins:
Rezumatele
documentelor;
Documente; Indice toponimic; Facsimile [48].
CODREANU, Theodor. Mihai Cimpoi: De la
mitopo(i)etică la critica ontologică. Târgovişte, Editura
Bibliotheca, 2016, 342 p. Col. „Critică şi istorie literară”.
Ediţia a doua revăzută şi adăugită. [Exegeză critică].
Din Cuprins [capitole, subcapitole – selectiv]:
Motivaţie; 1. Hegelianismul funciar. Labirintul; 2.
Cumpănirea; 3. Postsincronismul; 4. „Fierăria lui
Iocan”; (Obsesia „culturii mici”; „Complexul
Europei”; „Sarea Terrei”); 5. În labirintul istoriei
literare (Proiectul târgoviştean; Literatura Basarabiei);
6. Coloane ale Catedralei (Dimitrie Cantemir:
„lavirinthul” baroc; Marginea bacovianăEroare!
Marcaj în document nedefinit. De la Eminescu la
Blaga; Mitopo(i)etica lui Grigore Vieru De la Eminescu
la Brâncuşi) 7. Mărul de Aur: Eminescu (Noi orizonturi
eminesciene; Sinteza eminescologiei); În loc de
concluzie.
DAN, Aura. Salon. S.l., s.e., 2016, 100 p. Copertele I,
IV: Ion Lazăr: Mansardă, Casă la Huşi. Tehnoredactare:
Gabriel Folescu. [Creaţie lirică].
Din Cuprins [selectiv, din 88 de poezii]: În loc de
motto; Retorică amplă; Peisaj muabil; Vioară, arcuş;
Caut urma; Corespondenţe; Nu contenesc; Răsfrângere;
Stare de lacrimă; Spirală; Poem în sine; Mansardă;
Epitaf.
GUINART MIRON, Suzana. Merveilleux Noels de
Roumanie. Franţa, Versailles, VIA ROMANIA, 2016,
208 p. [Traduceri din limba română în limba franceză].
În Cuprins: 16 texte literare româneşti [poveşti,
povestiri, legende], traduse în limba franceză, Annnexes
[anexă cuprinzând colinde, sorcovituri şi reţete specifice
sărbătorilor de Crăciun şi de Anul Nou], Les auteurs
[referinţe critice despre autorii textelor: Ion Dragoslav,
B. Ştefănescu-Delavrancea, Al. Vlahuţă, Regina Maria a
României, I.Al. Brătescu-Voineşti, Mihail Sadoveanu,
Ion Creangă, Emil Gârleanu, Dumitru D. Pătrăşcanu,
Mihai Lupescu].
MÂRZAC, Ştefan. Cuvinte cu dor de miez. Aforisme,
definiţii, paradoxuri, reflecţii. Iaşi, Ed. PIM, 2016, 202
p. Ediţia a II-a. Redactor: Adrian Grăjdeanu.
Tehnoredactor: Oana Tofan, Verginia Tofan. Concepţie
grafică: Gilia Crăciun. [Cugetări ale unui absolvent al
Liceului „Cuza Vodă” Huşi, promoţia 1959].
Din cuprins: În atelierul cuvintelor [Preambul];
Adevăr-minciună – […]– Yin, Yang (421 de însemnări
ordonate alfabetic).
MERLAN, Vicu. Bulai, Irina. Matei, Marietta.
Monografia comunei Răducăneni. Judeţul Iaşi. Iaşi,
Editura STEF, 2016, 700 p. Culegere text: Vicu Merlan,
Irina Bulai. Fotografii: Vicu Merlan, Irina Bulai,
Marietta Matei. Tehnoredactare: Vicu Merlan, Irina
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12.

13.

14.

15.

Bulai, Gabriel Folescu. Coperta I: Blazonul familiei
Rosetti de pe faţada Conacului din Răducăneni; Coperta
II: Însemne heraldice… [Monografie locală].
Din Cuprins [capitole]: Argument; Istoricul
cercetării; Cadrul cultural; Aşezările umane ale
comunei Răducăneni; Populaţia comunei Răducăneni;
Aspecte etnografice şi folclorice; Aspecte culturale;
Şcoala; Aspecte religioase; Asistenţa medicală; Ocolul
silvic; Primăria şi administraţia; Aspecte politice şi
militare; Poliţia şi Justiţia; Sportul; Fiii naturali şi
adoptivi ai comunei Răducăneni; Loc de încheiere;
Abrevieri; Bibliografie.
MICLESCU, Marta. Povestiri din viaţa mea.
Bucureşti, Editura Nouă, 2016,112 p. Volum apărut cu
sprijinul Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti. Corector şi
sponsor: Dan Feraru. Tehnoredactare şi copertă: Adriana
Miclescu. [Proză scurtă].
Din sumar: Prefaţă (Sânziana Iancu); [Cele 13
texte sunt ordonate şi denumite „Prima povestire”… „A
treisprezecea povestire”, purtând fiecare un subtitlu]:
Plimbare în Cosmos; La o lună de zile; Labe de cocoş;
Isprăvile lui Petrică; Despre strigoi; Mort a fost şi a
înviat; O bătaie soră cu moartea; De Bobotează;
Fântână nouă, ursitor sigur; Turneul harbujilor; Uite că
se-nchină caii; Garda, căpitanul şi arhanghelul din cer;
Mai daţi zăgneaţă.
MIHU, Cătălin, PERDUN, Adrian Vasile (coord.).
Istoria Batalionului 202 Apărare CBRN (Intervenție la
dezastre) „General Gheorghe Teleman” 65 de ani.
2016, 150 p. [Studii şi articole tematice].
Din Cuprins [selectiv]: Petrică-Lucian Foca Cuvânt înainte; Costin Clit: Hușul medieval la
începuturile sale; Viața militară din orașul Huși;
Batalionul 202 Apărare Nucleară, Biologică și Chimică
(Intervenție la dezastre); Nicu Șapcă - Armele de
nimicire în masă. Rolul și importanța lor; Cătălin Mihu,
Batalionul 202 Apărare Nucleară, Biologică,
Radiologică și Nucleară; Martin Cata - Schimbarea de
paradigmă și coincidență istorică în evoluția
Batalionului 202 Apărare CBRN; [Alţi colaboratori –
ofiţeri MAN: Florin Girigan, Ionuț Cezar, Constantin
Râpanu, Cătălin Mihu, Ionuț Grigoruță, Costel
Moldovanu]; Imagini din activitatea Batalionului.
MIRON, Marcel. De la Kogaion la Athos. Iaşi, Ed.
Timpul, 2016, 80 p. Prefaţă: Marius Chelaru. Ilustraţii
grafice: Viorica Colpaci. [Poezie].
Din Cuprins: În taina nopţilor lungi, spre azi şi
altădată (Marius Chelaru); [selectiv, din 34 de poezii:
Cântec de luptă de la Muntele Athos; Călugărul de la
Karloviţ; Polifonie; Rugă la miez de noapte; Mi-am uitat
somnul; Vinotecă; Două lebede pe Siret; Timp milenar;
În port spre tărâmul celălalt]
PARTENE, Constantin. Ioan Dănilă, profesor simbol
şi părinte jertfelnic. Iaşi Editura STEF, 2016, 88 p.
[Profil monografic].
Din Cuprins: Argument; Ioan Dănilă (biografie);
Referinţe [semnate de Constantin Mărica, Vasile V.N.
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16.

17.

18.

19.

Obreja, Viorel Oniţă, Valentin Teclici, Valentin Mihai,
Lazăr (Partene) Loriţa, Pamfil Dănilă, Anca Elena Bălan,
Geta Păduraru, Irineu Bălan, Ignatie Cojocaru,
Constantin Partene]; În loc de concluzie; Fotografii din
familie.
PRICOP, Ion Gheorghe. Cartea celor cinci semne…,
Iaşi, Editura Timpul, 2016, 200 de p. [Creaţie lirică].
În Cuprins: Predoslovie; [cinci cicluri lirice]:
Semnele ochiului sau Prima Grădină a Semiramidelor,
Semnele urechii sau a II-a Grădină a Semiramidelor,
Semnele (au)gustului sau a III-a Grădină a
Semiramidelor , Semnele (amâ)nării sau a IV-a Grădină
a Semiramidelor; subciclul Postpoeme pentru Dania…;
Semnele tactilului sau a V-a Grădină a Semiramidelor.
PRICOP, Ion Gheorghe. Cânta la Duda o chitară.
(Prin viaţă, muzică şi poezia… cu Valeriu Penişoară).
Iaşi, Editura Timpul, 2016, 208 p. [Proză monografică].
Din Cuprins (selectiv): Argument; Preludiu;
Primii ani de şcoală; Elev la liceul pedagogic; Învăţător
în sat; Primele colaborări; [Momente]: Radio Iaşi,
„Cuvântul lui Ion Roată la Divan”, Debutul la Cenaclul
„Flacăra”, „Povestea eroilor”, „Ană Doamnă”;
Textele cântecelor noastre; Cenaclul „Flacăra” (anii
1980-1985); Declinul şi sfârşitul; Posteritatea lui
Valeriu Penişoară.
PRUTEANU, Livia. Viaţa în versuri imperfecte, Huşi,
f.e., 2016, 44 p. Tehnoredactor: Irina Ţipordei. [Culegere
de versuri].
Din Cuprins [selectiv]: Prolog; Primii paşi
(Primele versuri, Vocea caldă a primăverii); Cine sunt
(Fluturaş, Copilul amintirilor, Gânduri printre rânduri);
Nelinişti (Malefic, Inima se zbate, Dor de tine dor de
noi, Copil visător).
ŢONCU,
Petru
Adrian.
Podul
cunoaşterii.
Deşteptarea dragonului: China. Vol. I-II. Iaşi, Editura
Alfa, 2016. [Cercetare ştiinţifică privind cultura şi
civilizaţia Chinei].
- Vol. I, 338 p. Din Cuprins: Argument; Partea I
(China de Est) [14 capitole]; Partea a II-a (China de
Nord şi de Nord-Est) [10 capitole]; Bibliografie.
- Vol. II, 444 p. Din Cuprins: Argument; Partea I
(China de Centru şi de Sud) [10 capitole]; Partea a
II-a (China de Nord-Vest şi de Sud-Vest) [12
capitole]; Bibliografie.
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Talentele ascunse ale lui Eminescu – poetul
se pricepea la fizica, matematică şi
anatomie şi era pasionat de medicina
legală
Cosmin PĂTRAȘCU
ȘCU ZAMFIRACHE
Mihai Eminescu, genialul botoşănean născut în 1850, a
rămas cunoscut posterităţii pentru opera sa literară dar şi
pentru preocupările sale gazetăreşti,
etăreşti, lucrând mulţi ani ca
jurnalist la Iaşi şi Bucureşti.

D

incolo de aceste preocupări, cunoscute tuturor,
Eminescu a avut şi alte pasiuni ştiinţifice, fiind un
adevărat enciclopedist. De altfel, preocupările
academice ale lui Eminescu l-au
au făcut pe Constantin Noica să-l
să
numească „omul deplin al culturii româneşti”. Dincolo de
literaratură şi gazetărie, Eminescu a preferat filosofia,
matematica, anatomia, economia, ştiinţele politice, fizica şi
chiar astronomia. Tot în domeniul artelor, s-aa remarcat ca un
cântăreţ cu o voce care a reuşit să-ii impresioneze până şi pe cei
mai buni lăutari ai vremii. Filosoful Eminescu, pasionat de Kant
şi Hegel. Pasiunea pentru filosofie se observă în toată creaţia
literară eminesciană. Aproape nu există operă
peră literară a poetului
fără principii filosofice, cugetări şi nuanţe de acest gen. „Mortua
Est“, „Epigonii”, „La Steaua”, „Avatarii faraonului Tla”,
„Luceafărul” sau „Sărmanul Dionis” sunt doar câteva exemple.
George Călinescu, scria în ”Viaţa lui Mihai Eminescu”, una
dintre cele mai complete biografii a poetului, că pasiunea pentru
filosofie a fost descoperită în anii facultăţii. Practic poetul era
meditativ şi predispus către această ramură, dar la Univeristat
Univeristatea
din Viena a descoperit-o. De altfel Eminescu
scu la Viena în
perioada 1869-1872,
1872, cât a fost student în capitala Imperiului
Austro-Ungar,
Ungar, a studiat la Facultatea de Filosofie. Din spusele
lui Călinescu, poetul a frecventat cursurile unor importanţi
profesori de filosofie ai vremii, printre care Robert
Zimmermann, Karl Sigismund Barach-Rappaport
Rappaport şi Teodor
Vogt. De altfel, Eminescu a dovedit un talent aparte în
domeniul filosofiei, studiind-oo ca un adevărat profesionist.
„Însemnările sale din acea perioadă dovedesc faptul că
Eminescu era chiar interesat de asemenea probleme, pe care
încearcă să le aprofundeze singur, prin lecturi şi consideraţiuni
personale, ceea ce nu mai fac studenţii obişnuiţi în filosofie. O
făceau însă, pe atunci, filosofii de profesie”, precizează
academicianul Alexandru Surdu, în Revista
evista „Clipa”, din
ianuarie 2013. Călinescu îl descrie ca pe un autodidact avid de
carte, care nu se mărginea doar la cursuri. „Adevărata cultură
poetul şi-a făcut-oo însă nu pe băncile sălilor de facultate, printre
colegii de la Litere numiţi-pare-se-«mincinoşi»
cinoşi» , sau printre cei
de la Drept, socotiţi «grobiani», ci de-aa dreptul din cărţile pe
care le citea la bibliotecă sau acasă. Pe dată ce primea bani din
ţară, îşi cumpăra cărţi şi dispărea pentru câtva timp din ochii
colegilor săi. Închis în odaia sa, devora, aşezat la masă sau
întins pe pat, cărţile cumpărate”, scria George Călinescu. Era
pasionat de Kant, Hegel şi de filosofia orientală, indiană în
special. „Colegii îl ştiau ca un cunoscător al lui Platon, Spinoza,
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şi Fichte, al doctrinelor orientale, al lui Kant şi al lui
Schopenhauer. Citise din Ramayana şi Mahabharata, pe
Kalidasa şi, probabil parţial, Vedele şi vorbea cu aprindere
despre Buddha Sakya Muni şi despre Nirvana”, preciza
Călinescu. De altfel, Eminescu era un poliglot, cunoştea
franceza, germana, italiana, puţină spaniolă, latină, greacă şi
probabil şi limbi orientale, începuse să traducă „Critica raţiunii
pure” a lui Kant. Citea cu prietenii din Rousseau în original,
Alfred de Vigny, Hugo şi Lamartine. „Ca un enciclopedist
autentic, el îşi
şi propune şi chiar încearcă să facă un fel de
dicţionar filosofic.[...] După maniera generală de a proceda, se
pare că Eminescu dispunea de un dicţionar german-latin
german
şi de
unul latin-german,
german, ambele cu profil filosofic, din care alegea
termenii semnificativi,
vi, îi traducea (din germană în latină sau
invers) şi apoi îi explica în româneşte. El nu ss-a mulţumit cu
împărţirea caietului, în genul unui repertoar: a, b, c…, ci a
încercat alcătuirea de grupuri din două litere. Literei „a”, de
exemplu, îi corespund 15 file notate cu ab, ac, ag, ah, ai, aj, al,
am, an, ap, ar, at, au, av şi az. Ceea ce înseamnă o amănunţire
excesivă a dicţionarului, pentru a nu pierde cumva din vedere
vreun termen. Ne putem imagina ce muncă ar fi necesitat
realizarea unui asemenea dicţionar.
onar. Facem abstracţie de faptul
că nici astăzi nu avem un dicţionar filosofic atât de bogat”,
preciza academicianul Alexandru Surdu în revista „Clipa”. Din
păcate, Eminescu abandonează această muncă şi, deşi a urmat şi
cursuri la Berlin în perioada 1872-1874,
874, renunţă şi la dicţionar,
şi la filosofie ca preocupare principală, fiind nevoit să-şi
să câştige
existenţa ca bibliotecar, revizor şi apoi jurnalist. Pasiunea
aceasta a debutat tot în perioada „vieneză”. „Colegii îl întâlneau
la prelegerile lui Lorenz Stein
ein de filosofia dreptului, economie
politică, ştiinţe financiare şi administrative, la cursul de drept
internaţional al lui Louis Neumann şi chiar la prelegeri de
medicină. Asista adesea la cursul de medicină legală a
doctorului Gatscher, urmărind cu interes
inte
disecţiile de cadavre
bărbăteşti şi femeieşti, pe care numitul profesor le însoţea de
minuţioasele examene şi aplicări ale tuturor organelor «de la
creier până-n
n tălpi», precum şi la cursul de anatomie al lui
Brucke“, precizează Călinescu în „Viaţa lui Mihai Eminescu”.
Deşi literat, poet şi jurnalist, îndreptat către latura umanistă a
ştiinţelor, Eminescu s-aa dovedit un geniu polivalent. Compunea
poezii, dar trasa şi ecuaţii. Era pasionat de matematică, fizică şi
chiar de inginerie. „Preocupările de cul
cultură ştiinţifică au urmărit
de aici înainte toată viaţa pe Eminescu, iar însemnările de fizică,
de mecanică, întrerupte de oculte ecuaţii, umplu multe din
manuscrisele sale“, scria Călinescu, despre preocupările lui
Eminescu. Începute în timpul studenţiei, acestea nu au fost
abandonate nici măcar în perioada în care gazetăria îi ocupa
aproape tot timpul. „Încă de la Viena, el arătase interes pentru
ştiinţe, îndeosebi pentru filosofie şi chimie. Nevoia internă de
unitate în explicarea universului împinsese ppe acest spirit
speculativ să caute abstracţiunile necesare în ştiinţe, la început
în ştiinţele naturale, apoi în mecanică şi astronomie. În caiete
groase cumpărate de la Leon Alcalay începuse să-şi
să
facă
însemnări după publicaţiuni ştiinţifice, să copieze, bunăoară,
noţiuni despre plante după Schleiden sau observaţiuni fizice
asupra caloriometriei, a căderii corpurilor, a legilor mişcării,
forţei centrifuge”, completa Călinescu. Eminescu este văzut de
apropiaţii săi umplând notiţe cu ecuaţii complicate şi stăpânind
st
matematica la perfecţie. Până în ultimele sale zile, poetul se
ocupa de calcule matematice complicate şi probleme de fizică.
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„Vocea de aur“ a lui Eminescu
Pe lângă pasiunea pentru ştiinţe, Eminescu, spun contemporanii
săi, avea o voce extraordinară. Din punctul de vedere al
istoricilor, acesta ar fi putut oricând deveni cântăreţ. Cânta cu
lăutari, aceştia rămânând impresionaţi de calităţile sale vocale.
Un astfel de episod este evocat de prietenul lui Eminescu de la
Botoşani, Andronic Ţăranu.
ăranu. Acesta povesteşte cum ll-a
impresionat poetul cu vocea sa pe celebrul lăutar moldovean
Toma Micheru, la o petrecere la Hotelul Moldavia. De altfel,
eminescologul Lucia Olaru Nenati a realizat şi o lucrare de
specialitate privind calităţile vocale ale lui Mihai Eminescu,
fiiind culese şi câteva melodii pe care poetul obişnuia să le
cânte, printre care o doină şi melodia „Barbu Lăutarul”.
Eminescu cânta şi pe la petrecerile „Junimii”, când avea
dispoziţia necesară, eclipsând chiar şi pe soliştii profesi
profesionişti.
Poetul a lăsat mai multe articole de filosofie, economie politică
şi chiar însemnări cu rezultate ştiinţifice obţinute în domeniul
fizicii şi matematiicii, puţin cunoscute. Geniul poetic însă a
eclipsat celelalte preocupări, cum nevoia de bani a cu
curmat
studiile poetului, obligat să se angajeze ca bibliotecar, revizor şi
în cea mai mare parte a vieţii, gazetar.

Poeziile neştiute ale lui Mihai Eminescu.
Ultimele versuri au fost scrise cu doar o
oră înainte de moarte şi sunt răscolitoare

Cosmin PĂTRAȘCU
ȘCU ZAMFIRACHE
Imediat după moartea lui Mihai Eminescu, medicii au
găsit în halatul poetului un mic carneţel cu versuri. Erau
ultimele poezii ale poetului, scrise în santoriul pentru boli
psihice unde a stat internat în ultimul
timul an de viaţă.

P

e data de 15 iunie 1889, la ora 4.00 dimineaţa, se stingea
în Sanatoriul de Boli Mentale al Doctorului Şuţu, de pe
strada Plantelor din Bucureşti, genialul poet Mihai
Eminescu. Moartea nu i-aa fost pe măsura creaţiei. A decedat
într-un halat ponosit, pe un pat metalic de spital, închis în
”celula” sa din spital. Deşi a lăsat în urmă o creaţie de o valoare
universală, poetul diagnosticat greşit, după cum arată ultimele
studii, nu a cerut prea mult, celor care-ll îngrijeau. Cu doar
câteva minute înainte de a trece
ece în nefiinţă, a vrut doar un pahar
cu lapte şi sprijin moral. I-aa şoptit medicului de gardă care-i
care
băga prin vizetă paharul cu lapte: ”sunt năruit”. S
S-a întins pe pat
şi la scurt timp a murit. Cauza oficială a morţii a fost stopul
cardio-respirator. Cândd a fost dus la autopsie, halatul în care
murise poetul a fost luat de admiratorii săi. Într-unul
Într
din
buzunare se afla un mic carneţel. Pe acesta erau scrise ultimele
sale poezii. Sunt poezii fără titlu, necunoscute şi nepublicate
mult timp în volumele dedicate
icate operei eminesciene. De altfel
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aceste poezii au stârnit controverse în lumea criticilor şi
eminscologilor, unii dintre aceştia fiind de acord că Eminescu
nu era capabil psihic să creeze în ultimii 7 ani de viaţă. Ultimele
poezii ale lui Eminescu Poeziile
ile găsite în carneţel, au fost scrise
spuneau admiratorii săi, în ultimele zile de viaţă, iar ultima
dintre ele, cu o oră înainte de moarte. De altfel, în versuri se
ghiceşte sentimentul morţii apropiate. Poeziile nu au titlu, şi au
fost publicate de Ilie Ighel Deleanu în revista ”Fântâna
Blanduziei”. ”Din notesul despre care am făcut menţiune în
numărul trecut am mai putut scoate următoarele strofe, pe care
le punem sub ochii cititorilor, întocmai cum se găsesc”,
prezenta cititorilor redactorul Ighel în nnumărul din 23 iulie
1889. În acest număr era publicată poezia ”Stelele
”Stelele-n cer”, titlul
fiind adăugat de redactor după primul vers. Stelele
Stelele-n cer
Deasupra mărilor Ard depărtărilor Până ce pier. După un semn
Clătind catargele Tremură largile Vase de lemn; Niş
Nişte cetăţi
Veghind întinsele Si necuprinsele Singurătăţi. Orice noroc ŞiŞi
întinde-aripile
aripile Gonit de clipele Stării pe loc. Până ce mor,
Pleacă-te îngere La trista-mi
mi plângere Plină de
de-amor. Nu e
păcat? Ca să se lepede Clipa cea repede Ce ni s-a
s dat? Practic,
aceasta este considerată ultima poezie a lui Eminescu, găsită pe
carneţelul din halat. Sanatoriul de pe Strada Plantelor, unde a
scris Eminescu ultimele poezii FOTO arhiva adevarul Pe acelaşi
carneţel, mai era scrisă o poezie, intitulată de redactorul de lla
”Fântâna Blanduziei”, ”Viaţa” şi pe care a publicat-o
publicat în aceeaşi
publicaţie pe 1 august 1889. ”Toamna pomii înfloresc /Şi se
scutură toţi pomii de flori, /Iar inimile noastre/le prinde fiori.
/Veniţi în lumină /copii drăgălaşi /şi faceţi cu mine-mpreună
mine
/sălaş. /Valurile viforă /com tutte le forme” Poezii contestate de
critici Deşi poeziile sunt incluse de D.G. Morţun în ediţia sa din
1890 cu poeziile lui Eminescu, sunt critici importanţi precum
Perpessicius sau George Călinescu care neagă posibilitatea
scrierii
crierii acestora după 1883. Mai precis aceştia spun că după
1883, momentul în care s-aa declanşat criza maniacală a poetului
urmată de scandalul de la Capşa şi anunţul public făcut de poet
că vrea să-ll omoare pe rege, Eminescu nu mai era capabil să
creeze şii să scrie poezii coerent. Şi asta din cauza tulburărilor
psihice de care suferea, motiv pentru care a fost plimbat de la un
sanatoriu la altul, atât în ţară cât şi înstrăinătate, sfârşind în
1889 în casa de sănătate a doctorului Şuţu de pe Strada
Plantelorr din Bucureşti. În special Perpessicius este de părere,
că aceste poezii au fost scrise în 1879 şi reluate în anii de boală.
”Teoria ,,marei întunecimi” lansată de G. Ibrăileanu a fost
acceptată de mai mulţi eminescologi, din perioada interbelică,
printre care şi Perpessicius, Torouţiu şi Călinescu. Perpessicius
spunea în anul 1954: ,,Deci, toată cariera lui s-a
s terminat la 33
de ani. După acea perioadă, într-adevăr,
adevăr, nimic din ceea ce a mai
încercat după aceea- fiindcă într-adevăr
adevăr a mai apărut o
publicistică câtva timp- dar nu s-aa mai putut ridica în nici un caz
la valoare lucrurilor definitiv statuate”, scria Nicolae Iosub în
numărul din 8 iunie al anului 2014. ”Am ascultat uimit peste 20
de strofe sonore” Cu toate acestea, mărturiile contemporanilor,
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prezintă
intă un Eminescu cu multe momente de perfectă luciditate
şi chiar creativ. Aceştia consemnează chiar recitarea unor
versuri de către poet. Totodată o parte dintre creaţiile sale
valoroase au apărut şi după 1883, anul ”marii întunecimi”. De
exemplu poezia ”La
La Steaua” a fost compusă în 1886 la Băile
Repedea de la Iaşi şi mai apoi publicată în ”Convorbiri
Literare”. Apoi o adevărată capodoperă, poezie ” De ce nu
nu-mi
vii”, a fost scrisă în sanatoriul de la Mănăstirea Neamţului în
1887. Tot la Mănăstirea Neamţului,
i, mai apar o serie de versuri
scrise într-oo scrisoare destinată Veronicăi Micle. ”Aşternut în
iarba verde/În poiană, către sară/Aştept luna cea de vară/După
deal ca să răsară./Şi privesc cu drag la valea/Ce se
se- ntinde hăt
departe…”, sunt primele versuri ale
le poeziei dedicate Veronicăi
Micle. Mai apar ”Kamadeva”, ”Nu mă înţelegi”, ”Sara pe
Deal”, ”Dalila” dar şi numeroase traduceri, inclusiv din Puşkin.
Contemporanii săi, spun că deşi în sanatoriu, compunea. Fără
hârtie şi alte mijloace de scris,
s, multe poezii au fost pierdute din
aceşti ani. Când reuşea, scria pănă şi pe pereţii camerei, sau
când punea mâna pe o hârtie, cum s-aa întâmplat cu acel carneţel,
îl umplea de versuri. „Scria cu ce apuca şi unde putea. Păreţii
odăii erau mâzgăliţi cu mucuri
uri de ţigări, de chibrituri”, preciza
Ilie Ighel, care îl vizitase la sanatoriu. Alexandru Vlahuţă. Un
alt colaborator al „Fântânei Blanduziei” şi un admirator al lui
Eminescu, Alexandru Hodoş, mărturisea după o vizită la poet.
”Câte bucăţi de hârtie pe care
are Eminescu avea obiceiul să
să-şi
însemneze, în cea dintâi formă, neînchegată bine, idei şi
impresii, câte chiar din acele pe care-şi
şi însemna şi bucăţi
săvârşite nu s-au
au pierdut şi de acestea, pe care le-a
le risipit
întâmplarea”, scria redactorul într-un numărr din decembrie
1889 al ”Fântânei Blanduziei„. Chiar şi Alexandru Vlahuţă,
reţine o serie de versuri recitate de Eminescu, la o vizită pe care
i-oo făcuse la sanatoriu. Mai mult decât atât, fără să aibă pe ce
scrie, poetul îi face lui Vlahuţă, un adevărat colaj,
olaj, din mai multe
poezii imaginate. ”Rostirea lor îl încălzea, şi ochii şi glasul i se
înviorau. Am ascultat uimit peste 20 de strofe sonore, dar lipsite
de sens şi de legătură; fiecare vers părea rupt dintr-o
dintr poezie
frumoasă. Mi-aduc aminte că două vorbe,
e, foc şi aur reveneau
mereu, mai în fiecare strofă”: ,,Atâta foc, atâta aur,/ Ş-atâtea
lucruri sfinte/ Peste-ntunericul
ntunericul vieţii/ Ai revărsat, părinte”.,
preciza Vlahuţă după vizita din martie 1889. Boala îl ajuta să
creeze. Chiar şi medicii moderni care au studiat cazul şi boala
lui Eminescu, nu exclud creaţia la Eminescu după 1883. Aceştia
susţin, inclusiv medicul neuropatolog Ovidiu Vuia, care
care-i
dedică un adevărat studiu, arată că poetul a fost diagnosticat
total greşit cu sifilis, paralizie şi o „întunecime
ime a minţii”. Prin
prisma ultimelor cercetări se arată că Eminescu a suferit de
sindrom bipolar, cu alternanţe de depresie şi manie, fără însă să
săi fie afectată creaţia. Din contră, era mai creativ în perioadele de
depresie decât de obicei. Mai mult decât atât medicii moderni,
susţin că Eminescu a fost ucis prin intoxicare cu mercur, un
tratament aplicat greşit pentru sifilis, boală de care nu suferea
poetul. Acesta avea nevoie doar de îngrijire şi o atmosferă
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plăcută. ”După ce am revăzut toate ipotezele medicale
m
şi
simptomatologia, concluzionăm că a suferit de tulburare
bipolară şi a murit din cauza otrăvirii cu mercur, un tratament
neadecvat administrat ca urmare a diagnosticării greşite cu
sifilis. Spitalizat in locuri nepotrivite şi tratat de medici
incompetenţi,
ompetenţi, a sufeit nu doar fizic, dar şi moral, murind
prematur. În urma unei scrisori adresate prietenilor, el pe bună
dreptate s-aa considerat un om sacrificat”, preciza medicul Raul
Neghina, în studiul „Controverse medicale şi dileme privind
boala şi moartea
artea lui Mihai Eminescu”. S-a
S concluzionat că dacă
Eminescu era tratat în străinătate pentru sindrom bipolar şi ar fi
fost lăsat să fie înconjurat cu afecţiune de admiratorii săi, ar fi
apucat bătrâneţea şi ar mai fi scris încă câteva capodopere.

Publicații
ții hușene

Prof. Lina CODREANU – Huși

2015-2016

•

,,CADENȚE PESTE TIMP” – revista cadrelor militare
în rezervă și a veteranilor de război din județul Vaslui,
anul IV, nr. 1 (7), 2016, 204 p.
Din Cuprins:: Dan Popescu – Naţiune,
comunitarism, pace şi globalism: o relaţie cu
vulnerabilităţi; Costin Clit – Eroi din judeţul Soroca
căzuţi pe altarul patriei în campania de est (1941-1942);
(1941
[colaboratori]: Nicu Şapcă, Dumitru Brânzei, Constantin
Stănăşilă, Vasile Dobref, Valeriu Dulgheru, Lorin
Cantemir, Aurelia Fedorcea, Vasile C. Ursăcescu, Ştefan
Plugaru, Teodor Pracsiu.

•

„CALEIDOSCOP” – revista Şcolii Gimnaziale „Ion
Creangă” Huşi, nr. 3, ian. 2016, 36 p. Redactor-şef:
Patricia Ştefăniu. Redactor-şef
şef adjunct: Andreea Căciulă.
Între colaboratori (selectiv):
iv): elevi (Livia Pruteanu,
Mălina Leon, Răzvan Penişoară) şi cadre didactice
(Cosmin Grecu, Elena Sardaru, Diana Crăsneanu,
Aurora Balan).
Din Cuprins [rubrici]:: Editorial; Comemorări,
Evenimente; Cercul literar; Pe drumul cunoaşterii;
Dialog fără catalog;; Caleidoscop.

•

„LITER-CLUB” – revistă de cultură, anul I.
Fondatori: Lina şi Theodor Codreanu, Livia şi Petruş
Andrei, Daniela Oatu şi Teodor Pracsiu, Elena şi Ion Gh.
Pricop. Director: Lina Codreanu. Redactor-şef:
Redactor
Livia
Andrei.
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Vâlcu, Cristinel Popa, Ion N. Oprea, Marian Malciu);
Eveniment („Avram D. Tudosie – 85”); Pedagogie
(Daniela Curelea); Economie (Aurel D. Cordaş);
Industrie (Irina Ţipordei); Fizică (Ştefan Mârzac);
Astronomie; Astrologie; Biologie (Constantin Toma,
Lăcrămioara Ivănescu); Psihologie; Genetică; Medicina
(Alina Dragomir); Dezbateri; Curiozităţi; Spiritualitate.

– nr. 1, ianuarie-martie 2016, 34 p.
Din Cuprins [rubrici, autori]: Lina Codreanu, Livia
Andrei, Petruş Andrei (Proluziuni); Poesis (Ion Gheorghe
Pricop, Daniela Oatu, Petruş Andrei); Epos (Lina
Codreanu); Însemnări cu… ştaif (Theodor Codreanu);
Jurnal cu replici epigramatice (Petruş Andrei, Lina
Codreanu, Teodor Pracsiu); Interpretări (Ion Gh. Pricop,
Teodor Pracsiu); Referinţe critice despre…; Conexiuni;
File de album.

- nr. 2 (38), iulie 2016, 264 p.
Din Cuprins [rubrici, autori – selectiv]: Istorie
(Daniel Guţă, Vasile Calestru, Nicolae Ionescu);
Economie (Alecsandru Ion); Actualitate; Curiozităţi;
Geografie (Vicu Merlan); Etnografie (Vicu Merlan);
Tradiţii; Pedagogie (Artemiza Cuzincu); Literatură
(Alexandru Vâlcu, Veniamin Boţoroga; Delia Silimon,
Livia Andrei, Vasile Larco, Ana Opran, Elena Burlacu);
Fizică; Astronomie; Diverse; Psihologie; Medicină
(Daniel Roxin); Medicina naturală; Dezbateri;
Spiritualitate (George Bianu).

– nr. 2, aprilie-iunie. 2016, 46 p.
Din Cuprins [rubrici şi autori]: (Editorial);
Aniversări (Avram D. Tudosie – 85: Petruş Andrei – 70;
Teodor Pracsiu - 70); Poesis (Ion Gheorghe Pricop,
Daniela Oatu, Nicuşor Darabană); Epos (Lina
Codreanu); Însemnări… cu ştaif (Theodor Codreanu);
Interpretări (Ion Gheorghe Pricop, Livia Andrei);
Cercetare (Ghiţă Nazare); Jurnal; Amicale (Petruş
Andrei, Teodor Pracsiu); Poştalionul revistelor (Lina
Codreanu); Conexiuni; File de album; Ecouri…
– nr. 3, iulie-septembrie 2016, 40 p.

- nr. 3 (39), octombrie 2016, 238 p.
Din Cuprins [rubrici, autori – selectiv]: Istorie
(Petrică Haba, Daniel Roxin, Daniel Guţă); Geografie
(Vasile D. Cârcotă, Vicu Merlan); Paleontologie
(George V. Grigore); Seismologie; Actualitate;
Economie (Aurel D. Cordaş, Liliana Angheluţă); Fizică
(Ştefan Mârzac); Tehnică; Astronomie (Ana Ilie, Magda
Stavinschi); Astrologie; Pedagogie; In memoriam;
Literatură (Corneliu Văleanu, Veniamin Boţoroga;
Petruş Andrei, Ion N. Oprea, Livia Andrei, Vasile Larco,
Horia Muntenuş); Psihologie (Ramona Cârcotă, Doina
Grigoraş); Medicină (Daniel Roxin); Biologie; Medicina
naturală (Andrei Pătraşcu); Dezbateri; Spiritualitate
(George Bianu).

Din Cuprins [rubrici şi autori]: In memoriam (Ion Alex.
Angheluş – 30: Lina Codreanu, Petruş Andrei, Aurel
Cioarec); Poesis (Daniela Oatu, Ion Gheorghe Pricop,
Nicuşor Darabană, Olguţa Luncaşu Trifan, Martin Cata);
Însemnări… cu ştaif (Theodor Codreanu); Interpretări
(Livia Andrei); Opinii (Teodor Pracsiu, Lina Codreanu);
Jurnal (Teodor Pracsiu, Livia Andrei); Amicale (Teodor
Pracsiu, Petruş Andrei); Poştalionul revistelor (Lina
Codreanu); Conexiuni; File de album; Ecouri…
– nr. 4, octombrie-decembrie 2016, 40 p.

b.

„MEMORIA LOCULUI” – revistă de patrimoniu
local, editată de Colegiul Naţional „Cuza Vodă” Huşi,
- anul I, nr. 2, 2015, 56 p.
Din conţinut, Costin Clit: Aspecte urbanistice: de
la uliţa la străzile huşene reflectate în nomenclatorul din
1941; Imobile şi străzi din municipiul Huşi – ieri şi azi –
[38 de fotografii, alb-negru].
- anul II, nr. 3, 2016, 134 p.
Din conţinut, Costin Clit: Un plan al oraşului
Huşi în perioada interbelică; Lista monumentelor
istorice din oraşul Huşi; Fişa minimală a monumentului
istoric, conform OMCC nr. 2260/2008 privind
aprobarea normelor de inventariere şi clasare a
monumentelor istorice. În colaborare cu un colectiv de
elevi ai clasei a X-a filologie 1. [Fotografii ale
monumentelor istorice].

c.

„PRUTUL” – revistă de cultură, serie nouă,
- anul V (XIV), nr. 2 (56), 2015, 214 p. Fondator:
Costin Clit. Colegiul ştiinţific: prof. univ. dr. Mircea
Ciubotaru; cercetători şt.: dr. Silviu Văcaru. Colectivul

Din Cuprins [rubrici şi autori]: Aniversări (Simion
Bogdănescu – 65: Lina Codreanu); Reportaj (Teodor
Pracsiu, Livia Andrei, Daniela Oatu); Poesis (Ion
Gheorghe Pricop, Daniela Oatu, Nicuşor Darabană, Oana
Andrei, Martin Cata, Carmen Rosaura Angheluş); Epos
(Olguţa Luncaşu Trifan); Însemnări… cu ştaif (Theodor
Codreanu); Pro amicitia (Firiţă Carp); Jurnal (Livia
Andrei); Epistolar de lector; Amicale (Petruş Andrei, Ion
Gheorghe Pricop); Conexiuni; Album; Ecouri…

a.

„LOHANUL” – magazin cultural-ştiinţific, anul X.
Fondator: Vicu Merlan. Secretar de redacţie: Eliza
Merlan.
– nr. 1 (37), aprilie 2016, 258 p.
Din Cuprins [rubrici, autori – selectiv]: Istorie
(Iulia Brânză Mihăileanu, Vicu Merlan, Dragoş L.
Curelea); Actualitate; Geografie (Vasile Cârcotă);
Viticultură (Avram D. Tudosie); Literatură (Alexandru

96

nr. 4 (40), decembrie 2016 (numărul actual).
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redacţional: Redactor şef: Costin Clit. Redactor şef
adjunct: Gheorghe Gherghe, Dr. Lucian--Valeriu Lefter.
Tehnoredactor: Lucian Clit.
Din Cuprins: Studii şi articole semnate de:
Dumitru Boghian, Mihai-Bogdan
Bogdan Atanasiu, Tudor
Teoteoi, Liliana Condraticova, Gheorghe Baciu, Mircea
Ciubotaru, Ştefan S. Gorovei, Andrei Cre
rețu; Documente:
Silviu Văcaru, Costin Clit; Academicianul Constantin
Toma la 80 de ani. Un interviu neconvenţional;
neconvenţional
Recenzii: Mircea Ciubotaru, Laurenţiu Chiriac, Costin
Clit, Ligia-Maria Fodor, Teodor Pracsiu.
- anul VI (XV), nr. 1 (57), 2016, 238 p. [Număr tipărit
cu sprijinul financiar al Casei de Cultură „Alexandru
Giugaru” din Huși].
Din Cuprins: Studii şi articole semnate de:
Laurențiu Chiriac, Gheorghe Baciu, Aurelia Fedorcea
(Curelaru), Liliana Condraticova, Andrei Crețu, Mircea
Ciubotaru; Documente: Teodor Candu, Igor Cereteu,
Dumitru Vitcu, Lucian-Valeriu Lefter, Arcadie M.
Bodale, Silviu Văcaru, Costin Clit; Dăinuirea valorilor:
medalioane omagiale semnate de Constantin Toma și
Cătălin Tănase (despre naturalistul Anastasie Fătu), de
Ionel Miron, şi Constantin Toma (despre Petre Jitariu –
membru al Academiei Române), de Constantin
Vasluianu (despre prof. univ. dr. Vasile Băican); Hârtii
vechi din arhive noi: Ștefan S. Gorovei; Recenzii și note
bibliografice. Autori: Lucian-Valeriu Lefter, Florin
Marinescu, Costin Clit; Bibliografia documentară a
judeţului Vaslui (fostele judeţe Fălciu, Tutova şi Vaslui).
Addenda.
d.

„ZORILE” – revistă literar-ştiinţifică
ştiinţifică a Colegiului
Naţional „Cuza Vodă” din Huşi.
- anul XXVI, nr. 2 (50), ian.-iun.
iun. 2016, 124 p.
Redactor şef: Laura Diana Benea. Redactor-şef
adjunct: Estera Bejan. Profesori îndrumători: Costin Clit,
Manuela Iacob. Între colaboratori (selectiv): elevi ((Laura
Benea. Estera Bejan, Ada Ianuş, Sanda Maria Darie) şi
profesori (Manuela Iacob, Adrian Talaşman, Teodor
Pracsiu, Tatiana Pleşu, Elena Popa, Diana Adumitroaiei,
Costin Clit, Anamaria Melinte, Ion Băbâi).
Din Cuprins (rubrici): Editorial; Poesis;
Medalion artistic; Per aspera ad astra; Eseuri; Pro
amicitia; Metodică; Ştiinţă;
inţă; Recenzii; Opinii;
Caleidoscop; Pro Historia.

e. ,,CADENȚ
ȚE PESTE TIMP” – revista cadrelor militare în
rezervă și a veteranilor de război din județul
ul Vaslui
- anul IV, nr. 1 (7), 2016, 204 p.
Din Cuprins: Dan Popescu – Naţiune, comunitarism,
pace şi globalism: o relaţie cu vulnerabilităţi;; Costin Clit – Eroi
din judeţul Soroca căzuţi pe altarul patriei în campania de est
(1941-1942); [colaboratori]: Nicu Şapcă, Dumitru Brânzei,
Constantin Stănăşilă, Vasile Dobref, Valeriu Dulgher
Dulgheru, Lorin
Cantemir, Aurelia Fedorcea, Vasile C. Ursăcescu, Ştefan
Plugaru, Teodor Pracsiu.
- anul IV, nr. 2 (8), 2016, 160 p.

Din Cuprins: Dan Popescu – Confruntările muncitorilor
cu patronatul – succintă privire în timp şi în spaţiu;
spaţiu Costin Clit
– Eroi din fostul judeţ Fălciu căzuţi la datorie în războiul de
independenţă (1877-1878); Şcoala din Vetrişoaia – de la
înfiinţare până la 1941; Nicu Şapcă – Teama şi invidia.
Colaboratori: Teodor Candu, Gheorghe Chiper, Vasile Dobref,
Lorin Cantemir, Vlad Mocanu, George A. Ursăcescu,
Constanţa Craici, Laura Şapcă.

Contribuții
ții punctuale privind unele forme
specifice de activitate în cadrul
Despărțământului
țământului Alba Iulia al Astrei
între anii 1870 - 1948
Prof. drd. Drago
Dragoș L. CURELEA – Sibiu
Cursurile organizate pentru neștiutorii de carte și cele
ale școlilor țărănești au reprezentat ale două forme specifice
din activitatea Asociațiunii.
rin intermediul acestor instrumente specifice desfășurate
desfă
prin despărțăminte,
țăminte, Astra, a vizat ridicarea nivelului
cultural
al românilor din mediul rural 1 . În
Despărțământul
țământul Alba Iulia al Astrei, cursurile pentru analfabeți,
iar mai târziu, școlile pentru adulți, au fost formele specifice
prin care elita locală a știut să vină în sprijinul poporului
poporul român.
Prin intermediul acestor cursuri, locuitorii satelor românești,
române dar
și cei care activau în centrele muncitorești, din diferite fabrici și
uzine, pătrundeau tainele scrisului și cititului, cu ajutorul
preoților,
ților, până în 1918, apoi ca urmare a implicării
impl
statului în
aceste forme de educare pentru popor, cu ajutorul învă
învățătorilor,
după anul 19242.
țământului Alba Iulia al Astrei, la propunerea
În cadrul Despărțământului
avocatului Rubin Patiția,
ția, a fost inițiată în 1886, o școală de
pomărit, țăranii, care demonstrau,
trau, că aveau cea mai îngrijită
livadă, erau premiați
ți cu suma de 20 fl3. De altfel, înființarea
,școlilor de popmărit și vierit” se înscria în ,,Regulamentul
pentru înființarea
țarea de reuniuni ținutale și agenturi comunale”,
comunale
aprobat în anul 1869 în adunarea generală
enerală a Asocia
Asociațiunii, care sa desfășurat
șurat în Șomcuta Mare. În anul anterior, Visarion
Roman, propunea Comiteului central, editarea de ,,cărți
,,căr de
instrucțiune
țiune pentru școlile populare sătești”,
sătești” astfel încât, tinerii
să deprindă cunoașterea scrisului și cititului
itului4.
De reliefat faptul că un număr semnificativ de documente din
arhiva despărțământului
țământului albaiulian, aflată la Muzeul Unirii din
Alba Iulia, la Serviciul Județean
țean Alba al Arhivelor Naționale,
dar și la Serviciul Județean Sibiu al Arhivelor Naționale, fac
referire la problema susținerii, ce-ii drept cu fonduri băne
bănești

P

1 S.J.S.A.N., Fond ,,Astra”, dosar 2/1909, f. 1--2.
2 Matei Pamfil, Asociațiunea
țiunea transilvană pentru literature română și cultura
poporului roman (Astra) și rolul ei în cultura națională (1861
(1861- 1950), Cluj Napoca, Editura
Dacia, 1986, p. 277; Roxana Gabriela Nicola, Despărțămintele
Despăr
Astrei în comitatele
Hunedoara și Zarand (1873 - 1918),, Sibiu, TehnoMedia, 2009, p. 51 – 52.
3 Matei Pamfil, Asociațiunea
țiunea transilvană pentru literature română și cultura poporului
roman p. 277.
4 Ibidem.
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modeste, a tinerilor studioși, dar și a ,,învățăceilor și sodalilor”
la diferite meserii din Alba Iulia, Cluj, Sibiu. Învățăceii și
sodalii, fiind tinerii care învățau, ca ucenici și calfe, diferite
meșteșuguri și meserii1. Între bursierii Asociațiunii, proveniți
din spațiul Despărțământului Alba Iulia al Astrei, aflăm, că de
susținere financiară, pentru perioada anului școlar, 1872 – 1873,
au beneficiat, următorii: Aurel Iechim, absolvent al clasei a VI-a
gimnaziale, din Alba Iulia, cu suma de 60 fl. și Iuliu Marcianu,
,,sodal de măsar” în Alba Iulia, (adică, ucenic, în meseria de
tâmplar și realizator de mobilă și mobilier, pentru interiorul și
exteriorul casei, n. n.) cu suma de 50 florini2.
Un alt aspect considerat de noi ca fiind esențial pe calea
afirmării românilor pe linia învățării unor deprinderi
profesionale și a unor meserii l-a reprezentat susținerea cu o
bursă în decursul anului școlar 1877 – 1878 în școala de ucenici
în cojocărie a elevului Liviu Vezan, de origine din comună
Benic, parte a Despărțământului Alba Iulia al Astrei. Această
susținere financiară a sa, a venit din partea comitetului de
conducere al Despărțământului Alba Iulia al Astrei. Deși, au
existat și voci, care în ședința comitetului local de conducere,
prezidată de avocatul Matei Nicola, în ziua de 15 decembrie
1878, au considerat că ajutorul financiar acordat tânărului Liviu
Vezan, nu ar avea justificare. Evident, se poate observa,
anumite nemulțumiri la nivelul conducerii comitetului acestui
despărțământ, cu privire la modul în care Asociațiunea înțelegea
să asigure pentru tinerii români din despărțămintele sale, aceste
burse 3. Se urmărea de către cei invidioși să se preântâmpine
orice premiere considerată nepotrivită. Oarecum, situația acasta,
se asemăna izbitor de mult, cu ceea ce întâlnim adeseori, în
zilele noastre.
La 10 decembrie 1882, același comitet de conducere albaiulian,
nemulțumit de faptul că listele cu elevii și ucenicii înaintate la
centru în Sibiu, nu erau aprobate, așa cum se dorea în
despățământ, a înaintat Comitetului central al Asociațiunii, a
protestat, ca urmare a unei decizii interne aprobate în comitet cu
ziua de 10 deembrie 1982. Astfel, considera comitetul
albaiulian, prezidat de avocatul Matei Nicola, că [...] ,,și așa cu
părere de rău își exprimă mirarea cum de tinerii din caeste părți
nu se împărtățesc de ajutoarele Asociațiunii menite pentru toți
câți le merită, făcându-le respingerea fără nicio motivare,
precând după experiență vedem cum că ajutoarele Asociațiunii
cu deosebire se împărtășesc tinerilor studenți și maești din Sibiu
și jur”4.
La propunerea lui Rubin Patișia, a fost acordată o sumă de
bani, care trebuia folosită pentru școlarizare și pregătire
profesională. în cuantum de 25 coroane, necesară specializării
elevului Liviu Vezan în meseria de cojocar 5 . O altă bursă
pentru tinerii elevi merituoși, cât și a celor aflați în stare
financiară dificilă, a fost asigurată prin intermediul
Despărțământului din Alba Iulia al Astrei și urmărea să fie
folosită în școlarizarea elevului Liciniu Roșca, în clasa a
1 Nicolae, Josan, Înființarea și activitatea Despărțământului Alba Iulia al Astrei
până la 1900, în Apulum, XVII-XXX, 1993, p. 390.
2 Transilvania V, nr. 20, 1872, p. 236.
3 Nicolae, Josan, Înființarea și activitatea Despărțământului Alba Iulia al Astrei
până la 1900, în Apulum, XVII-XXX, 1993, p. 390.
4 Muzeul Unirii din Alba Iulia, inventar nr. 4192/4, 7; inventar nr. 4195/8 – 13;
Nicolae, Josan, Înființarea și activitatea Despărțământului Alba Iulia, p. 491.
5
Transilvania, XLII, nr. 4 jubiliar, 1911, p. 379.
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VII-a a gimnaziului din Alba Iulia, cu 100 coroane, bani
proveniți din Fundațiunea Anonimă din Comitetul Dobâca6.
În cadrul adunării generale a membrilor despărțământului
albaiulian, care s-a desfășurat în comuna Cetea, prezidată de
avocatul, Ioan Pipoș, în data de 6 iulie 1882, Grigore Mezei, a
făcut propunerea instituirii a două premii, fiecare a câte 5 fl.
pentru cei care într-un interval de un an de zile, vor demonstra
faptul că au învățat să scrie și să citească, în condițiile în care nu
știau până la acea dată, nici să scrie, nici să citească 7 .
Propunerea a fost reluată de Grigore Mezei în adunarea generală
a membrilor, din anul 1883, fiind publicată în cursul lunii
septembrie în Gazaeta Transilvaniei din Brașov și Telegraful
Român din Sibiu. Concursul respectiv a avut loc în ziua de 21
octombrie 1883 la sediul despărțământului din Alba Iulia. Au
participat mai mulți țărani, însă s-au evidențiat, Petru Stanciu și
Clemente Popa, ambii fiind din comuna Ciugud, demonstrând
faptul că au deprins, într-un răstimp de un an, tainele scrisului și
cititului8.
La 6 iulie 1884, în cadrul adunării generale care a avut loc în
comuna Sântimbru, a fost omologat rezultatul. Însă, din lipsă de
resurse financiare, premiul a fost amânat. Cei doi țărani, care au
câștigat concursul, urmând a fi premiați abia în anul următor.
Ca urmare a strădaniilor întreprinse în acest sens, depuse de
avocatul Ioan Pipoș, în adunarea generală a membrilor
desfășurată la Teiuș în anul 1885, țăranii din comuna Ciugud,
Petru Stanciu și Clemente Popa, intrau în posesia premiului9.
Fără a fi considerat malițios, ne întrebăm, în treacăt doar, oare
de ce seamănă atât de izbitor, situația din zilele noastre, cu cea
existentă în ultimele două decenii ale secolului al XIX-lea ?
În cadrul aceleiași adunări generale care a avut loc în ziua de 6
iulie 1884 la Sântimbru, remarcăm faptul că, se avansa, de către
Rubin Patiție, o altă propunere, privind desfășurarea unui nou
concurs cu premii în bani. Se urmărea identificarea unui
învățător de la școlile confesionale, care să poată demonstra că a
înființat, pe teritoriul despărțământului albaiulian, o școală de
pomărit, pe lângă școala în care preda. Evident, școala acesta de
pomărit, trebuie înțelească ca livadă și îngrijirea ei, în curtea
școlii, ,,programul școlilor de pomărit și vierit”, așa cum a fost
remarcta mai sus, înscriindu-se pe linia ideilor promovate de
Asociațiune, prin despărțămintele sale, după anul 1868 10 . În
aceeași adunare, secretarul agenturii comunale din Sântimbru,
Ludovic Andrei, se angaja să susțină premiul cu suma de 5 fl. În
condițiile în care, propunerea lui Patiția, viza, acordarea sumei
de 15 fl. pentru premierea celui care ar câștiga concursul,
remarcăm că suma acestui premiu, aprobat în adunarea generală
a membrilor, se ridica la de 20 fl.11 De altfel, acesată propunere
se regăsește și în procesul verbal al adunării înaintat la Sibiu,
sub semnăturile avocaților Ioan Pipoș, Rubin Patiția și a

6 Ibidem.
7 Muzeul Unirii din Alba Iulia, inventar nr. 4195/16; Nicolae, Josan, Înființarea și
activitatea Despărțământului Alba Iulia al Astrei până la 1900, în Apulum, XVII-XXX,
1993, p. 389.
8 Ibdiem, inventar nr, 4196/7, 14, 15, 16.
9 Transilvania V, nr. 20, 1872, p. 236.
10 Matei Pamfil, Asociațiunea transilvană pentru literature română și cultura
poporului roman (Astra) și rolul ei în cultura națională (1861- 1950), Cluj Napoca, Editura
Dacia, 1986, p. 277.
11 Muzeul Unirii din Alba Iulia, inventar nr. 4194 / 24-25; Nicolae, Josan,
Înființarea și activitatea Despărțământului Alba Iulia al Astrei până la 1900, în Apulum,
XVII-XXX, 1993, p. 389.
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secretarului adunării, Ludovic Andrei 1. Deși propus în 1884,
din rațiuni financiare, concursul nu a fost lansat decât în urma
ședinței comitetului de conducere a despărțământului din data
de 24 august 1886, mediatizarea acestuia fiind făcută prin
ziarele românești2.
Câștigătorul acestui concurs a fost învățătorul Ștefan Crișan din
Teiuș, care a demonstrat că a avut, împreună cu elevii săi, cele
mai bune rezultate, în ,,pomărit și grădinărit”, fiind recunoscut
ca atare și premiat în adunarea generală de la Meteș desfășurată
la 7 august 1887 3 . În aceeași adunare a membrilor, George
Lascu, propietar în Ampoița, propunea continuarea acestor
concursuri și pentru anul care urma, 1888, declarând căera gata
să ofere suma de 20 fl, dar cu mențiunea organizării a două
concursuri 4. Merită să remarcăm și faptul că, la propunerea
avocatului Matei Nicola, se urmărea instituirea în
despărțământul albaiulian, a unui premiu ,,pentru cumpătarea de
la beție” și înființarea de reuniuni care să aibe ca scop
,,absrinența față de alcool”. În aceeași adunare Rubin Patiția
sublinia ideea potrivit căreia un popor poate fi distrus prin
băutură iar sănătatea oamenilor ar avea de suferit5.
Cursurile pentru neștiutorii de carte și cele care mai târziu se
vor numi ,,cursuri pentru țărani” au fost desfășurate pe două
direcții culturale evidente. Astfel, s-a urmărit creșterea gradului
de cultură a locuitorilor din comunitățile rurale românești.
Aceste forme de culturalizare au venit în sprijinul locuitorilor
din mediul rural, cât și a celor care activau în centrele
meșteșugărești, respectiv în mediul muncitoresc. Tainele
cititului, socotitului, scrisului au fost deprinse cu ajutorul
învățătorilor și preoților din mediile de locuire aflate în spațiul
arondat Despărțământului Alba Iulia al Astrei.
În raportul său, înaintat, Comitetului central al
Asociațiunii, directorul despărțământului albaiulia, protopopul
ortodox, Ioan Teculescu, semnala printre primele cursuri pentru
neștiutorii de carte, cele două, care au avut loc în Alba Iulia,
care au fost frecventate de 7 persoane în anul 1910. Finalitatea
cursului, aprecia, Ioan Teculescu, nu a existat, pentru că la
examinare, cei care au frecventat cursul, nu au demonstrat că șiar fi însușit scrisul, cititul, sau socotitul6. Tot printre printre
cursuri organizate sistematic pentru țăranii necunoscători de
carte, le evidenție pe cele care s-au desfășurat între anii 1913 –
1914. Astfel, au fost susținute cursuri pentru analfabeți, în
comunele, Dumitra, Drîmbariu și Straja 7 . De data aceasta în
mod organizat, prin intermediul unor grupuri mixte de lucru,
formate din un preot și un învățător.
În comuna Dumitra, cursul a fost susținut de preotul ortodox,
Aurel Marcu, în fața unui număr de 26 țărani 8 . În comuna
Drâmbar, cursurile au fost susținute în comun, de preotul
Simion Bran împreună cu învățătorul Nicolae Giurcă, având 22
de participanți. În Straja, cursul a fost susținut în comun, de
1 S.J.S.A.N., Fond ,,Astra”, Corespondență despărțăminte, dosar 17/1885.
2 Nicolae, Josan, Înființarea și activitatea Despărțământului Alba Iulia, p. 390.
3 Muzeul Unirii din Alba Iulia, inventar nr. 4199/8, 28-29; Transilvania, XVIII, nr.
1, 1887, p. 172.
4 Transilvania, XVIII, nr. 1, 1887, p. 172.
5 Muzeul Unirii din Alba Iulia, inventar nr. 4199/8; Nicolae, Josan, Înființarea și
activitatea Despărțământului Alba Iulia, p. 390.
6 Transilvania, 41, nr. 4, 1910, p. 200.
7 Ibidem, 45, nr. 7 – 9, 1914, p. 245.
8 Ibidem.
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preotul ortodox, Vasile Stanciu, împreună cu învățătorul Ion
Gligorescu, având 20 de participanți9.
Deopotrivă, cursurile pentru analfabeți, cât și cele ale școlilor
țărănești au fost două direcții importante de activitate culturală
în vederea creșterii gradului de educație 10 . Aceste forme de
implicare culturală au vizat ridicarea nivelului cultural și
material al comunităților românești din zona Alba Iuliei,
desfășurându-se după programe
specifice elaborate de
Asociațiune mai ales după amiaza târziu, după ora 18. Acestea
două ample direcții de implicare culturală erau cuprinse, de
altfel, și în programul Asociațiunii11.
O preocupare deschisă cu răspicat impact cultural, a tuturor
conducerilor Despărțământului Alba Iulia al Astrei în perioada
1900 – 1920, a fost aceea de reducere a numărului de analfabeți
prin organizarea unor cursuri intense de școlarizare și
culturalizare în care s-au implicat preoții. De exemplu, în iarna
anului 1908 – 1909, au fost organizate în Alba Iulia două
cursuri de alfabetizare care s-au finalizat prin dobândirea unor
cunoștințe de scris, socotit și citit a unui număr de 7 persoane12.
De asemenea, trebuie subliniat aspectul că instructorii care au
susținut aceste cursuri nu au fost remunerați, ci au activat
benevol. În raportul biroului central al acestui despărțământ
pentru anul 1909, înaintat Comitetului central al Asociațiunii în
Sibiu, sub semnăturile lui Ioan Teculescu, în calitate de director
și a lui Rubin Patiția în calitate de notar, rezultă că instrucția
analfabeților prin cursuri susținute de către învățătorul Ioan
Domșa în Ighiu a avut rezultate slabe. În treacăt, remarcăm aici
și bursele primite de albaiulienii Octavian Costea, elev în clasa
a VI-a în Gimnaziul din Alba Iulia, în valoare de 100 coroane,
pentru anul școlar 1901 – 190213, din fundația ,,Avram Iancu”.
În cursul anului școlar următor, 1902 – 1903, Camil Piso, din
același Gimnaziu albaiulian, primea suma de 100 coroane.
Bursă care provenea din aceeași fundație14. În anul școlar 1903
– 1904, aceeași elevi din Alba Iulia, s-au bucurat, fiecare, de o
bursă în valoare de 100 coroane15.
O preocupare deschisă cu răspicat impact cultural, a tuturor
conducerilor Despărțământului Alba Iulia al Astrei în perioada
1900 – 1920, a fost aceea de reducere a numărului de analfabeți
prin organizarea unor cursuri intense de școlarizare și
culturalizare în care s-au implicat preoții. De exemplu, în iarna
anului 1908 – 1909, au fost organizate în Alba Iulia două
cursuri de alfabetizare care s-au finalizat prin dobândirea unor
cunoștințe de scris, socotit și citit a unui număr de 7 persoane16.
Rezultatele acestor cursuri au fost declarate ca fiind
nesatisfăcătoare, în schimb, prin cursurile organizate în comuna
Șard de către preotul Enea P. Bota și învățătorul Aurel Pop au
putut fi alfabetizați un număr de 7 persoane. O altă observație
importantă, credem noi, ca urmare a organizării și susținerii
9 Ibidem.
10 Matei Pamfil, Asociațiunea transilvană pentru literature română și cultura
poporului roman (Astra) și rolul ei în cultura națională (1861- 1950), Cluj Napoca, Editura
Dacia, 1986, p. 277.
11 S.J.S.A.N., dosar 2 / 1909, f. 1-2.
12
Transilvania, anul XLI, nr. 4, 1910, p. 200.
13 Transilvania, 42, nr. 4, 1911, p. 373.
14 Ibidem.
15 Ibidem.
16
Transilvania, anul XLI, nr. 4, 1910, p. 200.
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prelegerilor pentru popor, biroul acestui despărțământ constata
că în teritoriul arondat se manifesta un interes sporit privind
apicultura, dar și creșterea pomilor fructiferi. În ceea ce privește
programul de reducere a numărului de analfabeți din rândul
românilor transilvăneni, acesta a fost o prioritate declarată, atât
de Comitetul central al Asociațiunii din Sibiu, cât și a birourilor
de conducere a tuturor despărțămintelor sale inclusiv a celui din
Alba Iulia1.
Unul dintre cei mai dăruiți oameni, atât cu suflet cu înțelegere și
tact pedagogic a fost preotul ortodox Aurel Marcu din comuna
Dumitra. Acesta, cu începere din data de 10 februarie 1913 a
susținut un curs de instrucție școlară și alfabetizare cu trei grupe
de persoane cu vârste între 16 și 48 ani. Pe aceștia i-a instruit în
deprinderea scrisului, a socotitului și cititului în 60 de ore. La
data susținerii examenului final, dintre cei înscriși la acest curs
au participat, în 18 aprilie 1913 în Alba Iulia, un număr de 17
persoane. Acestea au dat probele cerute de programa absolvirii
cursului.
Rezultatele au fost mulțumitoare, atât la proba de scris, cât și la
cea de citit, respectiv la cea de socotire primară2.
Se poate aprecia faptul că toate aceste cursuri pentru neștiutorii
de carte, cât și școlile țărănești au fost demersuri culturale care
veneau în sprijinul locuitorilor din mediul rural, a celor care
activau în centre meșteșugărești și muncitorești. Cursurile au
fost organizate din inițiativa birourilor succesive de conducere
ale Despărțământului Alba Iulia al Astrei, vreme de mai bine de
patru decenii, i-au ajutat pe aceștia să pătrundă tainele scrisului
și cititului cu ajutorul învățătorilor, al preoților și al profesorilor
din mediul rural și din cel urban.
Trebuie să menționăm aici faptul că în spațiul arondat acestui
despărțământ activau două reuniuni și anume:
a. Reuniunea de citire și cântări a economilor și meseriașilor din
Alba Iulia (această a fost înființată în anul 1899) și
b. Reuniunea de înmormântare din Alba Iulia, filială a celei din
Deva înființată în anul 1905.
c. Reuniunea femeilor române din Zlatna, - raporta la centru
directorul Ioan Teculescu în anul 1913 3 . Aceste reuniuni se
ocupau de problemele lor specifice privind învățarea literelor și
a cifrelor de către meseriași, a unor cântece, respectiv cu
oferirea unui sprijin financiar famililor încercate de decesul
unuia dintre membrii săi.
Din ,,Procesul verbal luat în ședința a doua a adunării generale a
Asociațiunii pentru literatura română și cultura poporului român
, ținută în Orăștie, în ziua de 15 septembrie 1913”, sub
președinția lui Andrei Bârseanu și a secretarului Astrei,
Octavian C. Tăslăunanu, aflăm de solicitarea expresă a
avocatului Rubin Patiția, ca Asociațiunea să adopte măsurile
necesare, atât interne, dar și în relația cu autoritățile, pentru ca
să se înființeze școlile pentru agricultură și meserii din Munții
Apuseni, necesare, în accepțiunea avocatului Patiția, unei bune

1

Ibidem, XLIII, nr. 6, 1912, Circulara nr. 2044 / 1912 Cătră Onoratele Direcţiuni ale
despărţămintelor ,,Asociaţiunii pentru literatura română şi cultura poporului roman” p.
576-577.
2

Transilvania, XLIV, nr. 3, 1913, p. 181.
3 Ibidem, XLIV, nr. 4 – 5, 1913, p. 297.
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dezvoltori economice și naționale a românilor din zona
respectivă4.
Din ,,Lista bursierilor Asociațiunii pe anul 1918 – 1919 aflăm
că elevul Liciniu Roșca, aflat în clasa a VII-a a Gimnaziului din
Alba Iulia, primea din partea Asociațiunii, o susținere de 100
coroane, sumă care provenea din Fundația anonimă din
comitatul Dobâca”, banii fiind necesari elevului pentru
finalizarea în condiții normale a studilor școlare5. Același elev,
din Alba Iulia, era bursier al Asociațiunii în cursul anului școlar
1919 – 1920, de data aceasta, fiind în clasa a VIII-a de
gimnaziu. Suma de 100 de coroane era acordată din aceeași
fundație anonimă a Comitatului Dobâca6.
Mult mai târziu, cu privire la susținerea cu burse a elevilor în
anul școlar 1938 – 1939, făcută de Asociațiune din diferite
fonduri, remarcăm acordarea unor sume în valoare de 500 lei,
din fundațiea Regele Ferdinand I, pentru următorii elevi:
Filimon Victor, elev în clasa a II-a de gimnaziu în Zlatna, Graba
Ioan, elev în clasa a III-a de gimnaziu în Zlatna și Porcar Ioan,
elev în clasa I de gimnaziu în Zlatna7.
În același cuantum valoric Asociațiunea a acordat trei burse din
fundațiunea Iulia Pop, pentru elevele: Tomuș Cornelia, aflată în
clasa a IV-a primară din Abrud, Tomuș Elisabeta, aflată în clasa
a VII-a primară tot în Abrud și Vasiu Ana, elevă aflată în clasa
a II-a primară din Zlatna8.
De evidențiat faptul că, în anul 1924, în despărțământul
Asociațiunii din plasa administrativă Vințu de Jos, aflată în
județul Alba, au avut loc cursuri pentru analfabeți, în comuna
Tărtăria și Cioara de Jos9.
Trebuie făcută precizarea, potrivit căreia, preocuparea înființării
unor școli ambulante țărănești. se regăsește în atenția
Comitetului central al Asociațiunii încă din 1907, când forul
central al Astrei, înainta o adresă, datată 23 mai 1907, adresată
consistoriilor bisericilor ortodoxe și greco-catolice, la Sibiu și
Blaj, în care se făcea solicitarea înființării de școli ,,ambulante
pentru țărani în crângurile mai îndepărtate de comune”,
necesare, mai ales, era făcută sublinierea, în satele din Munții
Apuseni 10 . În despărțământul Asociațiunii din Hunedoara se
înființase în acest sens, încă din anul 1912, un birou de
informații pentru țărani, cu menirea de a contribui la ridicarea,
informarea și emanciparea acestora11. În cursul anului 1923, în
Despărțământul Blaj al Astrei, au fost organizate cursuri
agricole pentru țărani, acestea fiind după alți câțiva ani, în 1931,
incluse în programele care vizau ridicarea culturală a satelor din
Transilvania, prin implicarea preoților, a secretarilor comunali
și a învățătorilor12.
4 Ibidem, nr. 6, 1913, p. 425.
5 Ibidem, L, nr. 1 – 2, 1919, p. 69.
6 Transilvania, LI, nr. 5 – 9, 1920, p. 629.
7 Ibidem,70, nr. 4, 1939, p. 288, 290.
8 Ibidem.
9 Ibidem, 56, nr. 9 – 10, 1925, p. 457.
10 Matei Pamfil, Asociațiunea transilvană pentru literatura română și cultura
poporului roman (Astra) și rolul ei în cultura națională (1861- 1950), Cluj-Napoca, Editura
Dacia, 1986, p. 278 – 279; Ioan Popa, Dimensiuni etno-identitare și national-politice în
spațiul școlar sud-transilvănean, Cluj Napoca, Argonaut, 2013, p. 98-100.
11 Matei Pamfil, Asociațiunea transilvană pentru literatura română și cultura
poporului roman, p. 278; Roxana Gabriela Nicola, Despărțămintele Astrei în comitatele
Hunedoara și Zarand (1873-1918), Sibiu, Tehno Media, 2009, p. 52-54.
12 Octavian, C. Tăslăuanu, Organizarea satelor noastre, în Transilvania, XLII, nr.
2, 1911, p. 117-121; Sebastian Voicu, Problema culturalizării maselor în Transilvania,
59, nr. 1, 1928, p. 1-6; Matei Pamfil, Asociațiunea transilvană pentru literatura română și
cultura poporului roman, p. 278.
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Astfel, a fost urmărită ideea instruirii țăranilor, într-un cadru
organizat, tocmai pentru a crește eficiența acestor îndeletniciri
specific în despărțăminte.
Evident, toate aceste demersuri, privind înființarea de școli
țărănești, erau expresia unei necesități care era reală, apăsătoare,
stringentă în satele noastre. Misiunea acestor școli pentru țărani
consta în instruirea generală a țăranilor, în baza unei programe a
Asociațiunii, care punea accentul, pe instruirea țăranilor și pe
dezvotarea și cultivarea unor deprinderi de natură practică,
necesare în viața cotidiană a locuitorilor din mediul rural1. Se
urmărea, de asemenea de către Asociațiune, prin cultivarea
maselor românești, creșterea calității vieții acestora 2 . Primul
care a înțeles necesitatea reală a acestor școli pentru țărani, a
fost, Vasile Ilea, președintele Despărțământului din Sighet al
Astrei, acesta a organizat primele școli țărănești la Sighet.
Aceste prime cursuri au fost axate pe stupărit și apicultură, fiind
urmate de 18 elevi din 7 comune maramureșene, în perioada 17
– 30 iunie 1931, în săla acea data încă nu se folsea denumirea
de ,,școală țărănească”3.
Același medic Vasile Ilea, a organizat la Sighet în perioada
1932 – 1933, primul curs experimental, recunoscută ca atare de
Asociațiune, pentru țărani. Cursurile acestei școli au fost urmate
de 28 țărani din comunele din jurul Sighetului Marmației.
Printre noțiunile predate acestora, evidențiem, cursurile despre
agricultură, cele care priveau creșterea și îngrijirea animalelor
domestice mari și mici, existente în gospodăria țărănească. Alte
cursuri au vizat igiena, întreținerea livezilor, constituția țării și
diferitele legi uzuale. Cooperația, propaganda culturală,
cântecele și educația fizică, aptitudinile și deprinderile
religioase, cunoștințele generale despre lume și știință, făceau
parte din structura unei programe care era folosită de
Asociațiune în școlile țărănești4.
La sfârșitul perioadei de curs, în urma examenului final, țăranii
erau premiați în cadrul unei festivități de încheiere a cursurilor5.
În iulie 1932, conștient de eficiența acestor forme de
școlarizare, ce-i drept, pe termen scurt, medicul Vasile Ilea, a
înaintat conducerii Asociațiunii, un proiect, în care solicita
sistematizarea și permanentizarea unor cursuri practice și
teoretic-generale pentru țăranii din desprățământul pe care îl
conducea 6 . Aceste școli pentru țărani, urmau să aibe, o
programă specifică, a se vedea anexele și un regulament propriu
în baza căruia să funcționeze. Cheltuieleile care se făceau,
priveau desprățământul respetiv. Examenul de final, care să
certifice, rezultatele cursanților, urma să aibe loc în școala de
stat, normală sau gimnazială, din localitate 7 . Prima școală
țărănească oficială a fost considerată aceea din Sighet, cursurile
acesteia au avut loc în perioada 23 fenruarie – 23 martie 1933,
1 Matei Pamfil, Asociațiunea transilvană pentru literatura română și cultura
poporului roman, p. 278.
2 Sebastian Voicu, Problema culturalizării maselor în Transilvania, 59, nr. 1,
1928, p. 6.
3 Matei Pamfil, Asociațiunea transilvană pentru literatura română și cultura
poporului roman (Astra) și rolul ei în cultura națională (1861- 1950), Cluj-Napoca, Editura
Dacia, 1986, p. 279; Gheorghe Preda, Activitatea Astrei în 25 de ani de la Unire (19181943), Sibiu, Editura Astrei, 1944, p. 198.
4 Gheorghe Preda, Activitatea Astrei în 25 de ani de la Unire, p. 198.
5 Ibidem.
6 Matei Pamfil, Asociațiunea transilvană pentru literatura română și cultura
poporului roman (Astra) și rolul ei în cultura națională (1861- 1950), Cluj-Napoca, Editura
Dacia, 1986, p. 278.
7 Ibidem.
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fiind urmate de un număr de 25 țărani din localitățile aparținând
de acest despărțământ.
Constatând rezultatele acestei forme de învățământ, Iuliu
Moldovan, a propus Comitetului central de la Sibiu și a obținut,
,,aprobarea înființării unei întregi serii de școli țărănești, în
diferitele centre ale despărțămintelor” 8 . Școlile pentru țărani
erau plasate sub conducerea directă a Asociațiunii, reprezentată
de Iuliu Moldovan. În despărțăminte de buna funcționare și
organizare a școlilor pentru țărani, răspundea președintele acelui
despărțământ. În cazul nostru concret, urmărit prin cercetarea de
față, de buna desfășurare a școlilor pentru țărani la nivelul
Despărțământului central județean Alba a răspuns profesorul
Eugen Hulea9.
Deși s-a declarat ca fiind de acord cu înființarea școlilor pentru
țărani, președintele Asociațiunii, Iuliu Moldovan, a făcut
aprecieri, din care rezulta, că Asociațiunea avea și alte meniri,
nu doar ,,stârpirea analfabetismului sau educația economică”.
Erau de actualitate, în opinia lui Iuliu Moldovan, ,,atât trezirea,
cât și menținerea vie a conștiinței naționale”. De asemenea,
Iuliu Moldovan, s-a pronunțat asupra faptului că. Asociațiunea
ar trebui să se ocupe cu prosperitatea fizică, morală și
intelectuală a românilor10.
Cursurile urmau a avea loc, în centrul despărțământului, o
perioadă de 4 – 6 săptămâni, pentru femei, cât și pentru bărbați.
Urmau să fie frecventate de grupe de tineri, între 20 și 40
persoane, care doreau să învețe și se demonstrau că aveau
dragoste pentru învățătură și școală 11 . Trebuie să remarcăm
faptul că, se bucurau de sprijinul autorităților publice locale și
de susținerea financiară a Comitetului central al Asociațiunii.
Din urmărirea statisticii anuale, raportate de către
despărțăminte, forului central din Sibiu, aflăm, faptul relevant
pentru cercetarea noastră, că, prima școală pentru țărani, care a
fost organizată în Despărțământul central județean Alba al
Astrei a fost în anul școlar 1934 – 1935 în Alba Iulia, în
perioada mandatului de conducere a președintelui Romul
Boca12.
Aflăm în acest context, faptul că în 18 noiembrie 1933, în urma
convocării de către Iuliu Moldovan, a ședinței anuale cu
președinții despărțămintelor centrale județene din Transilvania,
că înființarea școlilor pentru țărani se afla pe agenda curentă a
conducerii comitetelor Astrei din toate aceste județe. La 13
ianuarie 1934, Iuliu Moldovan, informa Comitetul central de
faptul că Despărțămintele Alba, Brașov și Sighișoara s-au
angajat să înființeze și să susțină activitatea școlilor pentru
țărani, fără a solicita resurse financiare de la Asociațiune13.
Interesul pentru aceste forme de învățământ, era mare în acea
perioadă. De exemplu, în cadrul adunării generale a
Asociațiunii de la Târgu Mureș din zilele de 8 – 9 septembrie
1934, aflăm de propunerea făcută de Vasile Ilea, privind
8 Gheorghe Preda, Activitatea Astrei în 25 de ani de la Unire, p. 198.
9 Transilvania, 69, nr. 2, 1938, p. 122.
10 S.J.S.A.N., Fond ,,Astra”, document 3937/1932; Matei Pamfil, Asociațiunea
transilvană pentru literatura română și cultura poporului roman, p. 279.
11 Matei Pamfil, Asociațiunea transilvană pentru literatura română și cultura
poporului roman, p. 279.
12 Gheorghe Preda, Activitatea Astrei în 25 de ani de la Unire (1918-1943), Sibiu,
Editura Astrei, 1944, p. 199.
13 S.J.S.A.N., Fond ,,Astra”, document 178/1934; Matei Pamfil, Asociațiunea
transilvană pentru literatura română și cultura poporului roman (Astra) și rolul ei în
cultura națională (1861- 1950), Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1986, p. 279.
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înființarea școlilor țărănești pentru femei 1 . Mari merite, care
trebuiesc puse în lumină, privind, printre altele, înființarea de
școi țărănești în județeul Alba a avut Ion Breazu. Acesta, după
angajarea sa, ca secretar, conferențiar și propagandist cultural
al Astrei, prin decizia internă cu nr. 230 din 3 octombrie 1936,
s-a implicat activ în inițierea și organizarea de școli pentru
țărani2.
În anul 1936, odată cu venirea în fruntea Despărțământului
central județean Alba al Astrei, a profesorului Eugen Hulea,
ales în adunarea generală a membrilor, în ziua de 1 martie 1936,
în prezența delegatului Asociațiunii, Gheorghe Preda, s-a trecut
la aplicarea punctuală și sistematică, a prevederilor
programatice ale Asociațiunii. Astfel, Eugen Hulea, în cele
două mandate ale sale, în fruntea comitetului despărțământului
albaiulian, a urmărit: înființarea constantă de cercuri culturale și
organizarea de școli țărănești3.
Astfel, una dintre primele școli oficiale pentru țărani organizată
de conducerea comitetului Despărțământului central județean
Alba, în orașul Alba Iulia, în primul mandat al lui Eugen Hulea,
a fost o școală pentru adulți, care și-a desfășurat cursurile în
perioada 1 – 28 februarie 1937, având drept elevi, un număr de
20 de țărani fruntași din comunele apropiate Alba Iuliei (din
Berghin, Ciugud, Drâmbar și Șeușa, n. n.). În această perioadă,
cât s-a desfășurat cursurile, sub supravegherea lui Eugen Hulea
și a profesorului secundar Ioan Maier, au fost susținute 89
lecții, în conformitate cu programa Astrei4.
Astfel, tinerii țărani, participanți la aceste cursuri, au fost
familiarizați cu informații privind: agricultura, apicultura,
creșterea animalelor,
igiena personală și a locuințelor,
întreținerea și cultivarea livezilor, noțiuni de legislație,
informații generale despre lume, despre societate. Printre cei
care au susținut aceste lecții, amintim, profesori, medici,
ingineri, institutori și chiar ofițeri din garnizoana Alba Iulia5.
Relevantă ni se par, cele patru lecții prezentate de Ioan Ordean,
căpitan în Alba Iulia, despre apărarea civilă, despre gazele de
luptă paralizante și felul în care oamenii, în condițiile în care
erau pregătiți, se puteau apăra de efectele letale pentru viață ale
aceastei arme6. Seara, elevilor li s-a făcut educație religioasă,
urmată apoi de conversații libere între participanții la curs, sub
moderarea unui delegat al Astrei județene, de regulă, fiind vorba
de profesorul Virgil Cucuiu, sau Eugen Hulea, privind
evenimentele care aveau loc în țară și în lume. Urma apoi, o oră
de audiții radiofonice ți în final vizionarea unui film educativ.
În următoarele două săptămâni ale cursului, țăranii cursanți,
vizitau monumentele din Alba Iulia, fiind informați despre
trecutul local și despre istoria națională, respectiv, ca urmare a
vizitării diferitelor obiective industriale, primeau informații,
despre natura muncii industriale și a procesului tehnologic,
1 S.J.S.A.N., Fond ,,Astra”, document 3682/1936; Matei Pamfil, Asociațiunea
transilvană pentru literatura română și cultura poporului roman, p. 289; Idem,
Asociațiunea în lumina documentelor (1861 - 1950). Noi contribuții, Sibiu, Editura
Universității ,,Lucian Blaga”, 2005, p. 161-162.
2 Ion Breazu, De ziua ,,Astrei” în Transilvania, 68, nr. 3, 1937, p. 149-158; Idem,
Străbățând despărțămintele, în Transilvania, 70, nr. 1, 1939, p. 50-55
3 Valer Moga, Despărțământul Alba Iulia al Astrei (1918 – 1948), în Apulum, XXXI, 1994, p.
466 – 467.
4 Transilvania, 69, nr. 2, 1938, p. 122.
5 Transilvania, 68, nr. 4, 1937, p. 279.
6 Ibidem.
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astfel încât, produsele finite să se poată realiza într-un interval
scurt de timp și într-o serie suficient de mare7.
În ceea ce ne interesează, este de remarcat modalitatea în
care se desfășurau lecțiile într-o asemenea școală. Astfel,
situația acestor cursuri la începutul anului 1937, se prezenta în
felul următor: orele de curs se desfășurau după programa
analitică a Astrei, a se vedea anexele, având un orar, care
presupunea lecții, atât dimineața, în intervalul orar 8 – 12, cât și
după amiaza, între orele, 1430 și 17. În aceste intervale orare,
cursanții participau la lecții, prin care li se transmiteau
informații și noțiuni elementare, despre literatură și matematici,
despre fizică și chimie. O zi din viața acestor cursanți țărani în
Alba Iulia, se prezenta în felul următor: dimineața se făcea
lectură pe text și se discuta despre literatură. Problemele
științifice se discutau între orele 10-12.
La amiază, tinerii erau invitați să mănânce. Urmau apoi, câteva
ore libere, în care aceștia se odihneau sau se plimbau prin oraș.
După amiaza, începând de la ora 14 30 și până la ora 17, se
desfășurau iarăși cursuri, fiind tratate problemele religioase.
Acestea erau urmate apoi de conversații despre evenimentele
mai importante din țară și din lume. Pe finalul zilei de curs, se
desfășurau
orele de
muzicală, de cântec și audițiile
radiofonice. În anumite zile se vizionau și filme documentare
sau propagandistice de scurt metraj8. Activitățile extrașcolare,
în școlile pentru țărani, constau în prezentarea unor filme
instructive, pentru cursanții adulți, și a participarea la vizitarea
monumentele istorice din Alba Iulia.
În finalul perioadei de cursuri, elevii, participau o zi la ferma de
exercițiu a despărțământului județean Alba, care se afla în
comuna Galtiu. Activitatea avea un caracter practic și făcea o
vie impresie, celor care urmau cursurile școlii. În finalul
cursurilor, participanții, erau spovediți și împărtăți. Închiderea
cursului aceste școli entru țărani a avut loc, la sfârșitul lunii
februarie, într-un cadru festiv, prin acordarea certificatelor care
atestau finalizarea studiilor și numărul de ore la care adulții au
participat9.
Cu privire la susținerea financiară a acestor cursuri și a sumelor
care trebuiau plătite celor care le susțineau, trebuie afirmat că de
banii proveneau de la Comitetul central al Asociațiunii din
Sibiu, de la Prefectura Județului Alba, de la comitetul de
conducere al Despărțământului central județean Alba. Bani
pentru buna desfășurarea a acestor cursuri pentru adulți mai
proveneau din donația făcute de domnul Gavril Crișan,
președintele Băncii Discom, Filiala din Alba Iulia10. În ceea ce
privește asigurarea hranei zilnice, pentru cei 20 cursani, timp de
o lună, în perioada 1 – 28 februarie 1937, trebuie să afirmăm
faptul că, Primăria orașului Alba Iulia asigura în mod gratuit pe
întreaga durată a cursurilor, atât pentru elevi, cât și pentru
profesori, hrana completă, în primele trei zile de curs.
Pentru ca mai apoi, autoritățile administrației publice locale să
ofere, 20 de kilograme de pâine pe zi, pe întreaga durată a
cursurilor acestei școli, timp de o lună. Din punct de vedere al
asigurării cazării și oferirii unui confort locativ minimal pentru
cei 20 cursanți, Regimentul 91 Infanterie din Garnizoana Alba

7 Ibidem.
8 Ibidem.
9 Transilvania, 68, nr. 4, iulie-august, 1937, p. 279.
10 Ibidem.
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Iulia, oferea, numărul necesar de paturi, pături și saltele,
respectiv, asigura locația necesară organizării unui mic internat,
la cererea adresată Comenduirii Garnizoanei Alba, de către
profesorul Eugen Hulea.
Profesorul Eugen Hulea, raporta cu satisfacție forurilor
superioare din Sibiu, buna desfășurare a activităților și eficiența
acestor cursuri, în conformitate cu toate regulamentele
Asociațiunii, aflate în vigoare și respectate ca atare de
conducerea Despărțământului central județean Alba al Astrei.
,,Avem satisfacția de a constata, că totul a decurs în perfectă
ordine și s-a lucrat întocmai tuturor prevederilor” 1 . Redacția
,,Transilvaniei”, aprecia școala țărănească organizată la Alba
Iulia, organizată de conducerea comitetului Despărțământului
central județean Alba al Astrei, în perioada 1 – 28 februarie
1937, ca fiind una dintre cele mai bune școli țărănești care s-a
desfășurat în perioada 1936 – 1937 sub îndrumarea
Asociațiunii2.
În iarna anului 1938, conducerea despărțământului albaiulian, a
organizat în Alba Iulia, cursurile altei școli pentru țărani.
Aceasta s-a desfășurat în perioada 10 - 20 februarie. Cursuri au
fost urmate de un număr de 21 de tineri țărani din 10 comune
aflate în despărțământ3. Pentru buna derulare a acestor cursuri
pe care le-a organizat, despățământul albaiulian, a fost ajutat de
direcțiunea Camerei de Agricultură, care a susținut financiar,
atât desfășurarea zilelor de curs, plata cadrelor care au predat
cursurile, asigurarea hranei și a cazării pe întreaga perioadă,
pentru participanți. În final, aprecia, profesorul Eugen Hulea, în
raportul său înaintat la Sibiu, Camera de Agricultură din Alba
Iulia, a premiat absolvenții într-o festivitate de încheiere cu
suma de 3000 lei, sarcina despărșământului constând în
realizarea și oferirea celor 21 de tineri țărani, a diplomei tip de
absolvire4.
Activitatea școlii țărănești organizată de Ioan Fodorean și Ioan
Popa în cadrul Despărțământului de plasă Zlatna, era prezentată
ca exemplu de urmat, de redacția Transilvaniei. Cursurile
acestei forme de școlarizare pentru țărani s-au desfășurat în
perioada
1 ianuarie și 19 februarie 1937, pentru ca în anul 1938, Ioan
Popa să se preocupe cu organizarea unei a doua serii a școlii
pentru țărani. Astfel, în perioada 13 februarie – 27 martie 1938,
aveau loc la Zlatna, cursurile unei alte școli pentru țărani.
Aceasta a fost frecventată, în medie, de un număr de 35 până la
50 de tineri, cărora li s-au predat 77 de lecții după programa tip
a Asociațiunii5.
Pentru anul 1939, putem constata conform situației
schematizate în tabelul de mai jos, faptul că organizarea și
dsfășurarea școlilor pentru țărani s-a extins și în comunele aflate
în arondarea despărțământului. Astfel, se poate face remarca, că
la începutul anului 1939, asemenea forme de școlarizare s-au
desfășurat în Alba Iulia, în cinci comune aflate în imediata
apropiere a orașului și în despărțământul care se afla în plasa
Zlatna. Alte școli pentru țărani s-au desfășurat în cursul anului
1939 în următoarele comune, prezentate în tabelul de mai jos:
1 Transilvania, 68, nr. 4, 1937, p. 303.
2 Transilvania, 69, nr. 2, 1938, p. 122.
3 Ibidem.
4 Ibidem, p. 123.
5 Ibidem, p. 124; Ion Breazu, Străbățând despărțămintele, în Transilvania, 70, nr.
1, 1939, p. 50-55.
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Nr.
Crt.

Despărță
mântul
central
județean
Alba

Orașul

Perioada

Comuna

cursurilor

Numărul
elevilor
care au
urmat
școala

1.

Alba
Iulia

Alba Iulia

10 februarie
– 26
februarie
1939

20

2.

Oarda de
jos

Oarda de
Jos

20 februarie
– 13 martie
1939

68

3.

Ciugud

Ciugud

20 februarie
– 13 martie
1939

72

4.

Galtiu

Galtiu

21 februarie
– 10 martie
1939

71

5.

Galda de
Jos

Galda de
Jos

23 februarie
– 14 martie
1939

82

6.

Mihalț

Mihalț

21 februarie
– 10 nartie
1939

120

7.

Despărță
mântul
de plasă
Zlatna

Zlatna

1 ianuarie –
19 februarie
1939

99

Tabel nr. 1. Școlile țărănești din județul Alba în perioada 1938-1939

De remarcat organizarea unei școli țărănești pentru fete, în
perioada 15 ianuarie – 12 februarie 19396. Aceasta a avut loc în
sediul despărțământul aflat în plasa Vințu de Jos, sub
îndrumarea prim-pretorului Ioan Herla7. Școala s-a desfășurat
pornind de la programa Asociațiunii, cu ore de curs dimineața,
între orele 8-12, urma apoi masa de prânz și o perioadă de
odihnă, pentru ca, mai apoi, de la ora 14,30 și până la 17, să se
desfășoare iarăși orele de curs. În cadrul festivității de încheiere,
în ziua de 12 februarie 1939, nu înainte de promovarea unui
examen, cursantele au primit diploma care certifica absolvirea
cursului. Respectivele diplme, aveau trecute e verso, numele
cursurilor și numărul de ore, alocat acestora8.
După 1940, ca urmare a consecințelor pentru România, ale
Dictatului de la Viena, activitatea școlilor pentru țărani,
organizate de Asociațiune, a încetat, în acea parte de țară cedată
către Ungaria. Mulți dintre conferențiarii Asociațiunii din partea
de Nord-Est a Transilvaniei, încetându-și activitatea în cadrul
școlilor pentru țărani. În treacăt, menționăm faptul că, la
începutul anului 1943, în Regionala Astra bănățeană existau
active 48 școli pentru țărani, Despărțământul central județean
6 Transilvania, 70, nr. 5-6, 1939, p. 351.
7 Ibidem.
8 S.J.S.A.N., Fond ,,Astra”, dosar 236/1933; dosar 958/1936; Pamfil Matei,
Asociațiunea transilvană pentru literatura română și cultura poporului roman (Astra) și
rolul ei în cultura națională (1861- 1950), Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1986, p. 281.
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Sibiu, avea un număr de 20 asemenea școli, Despărțământul
central județean Alba, prezidat de profesorul Eugen Hulea, 6
școli pentru țărani, Despărțământulo central județean Brașov,
avea 5 școli pentru țărani, dintr-o cifră totală de 120 asemenea
forme de școlarizare în 19431. Majoritatea acestor școli pentru
țărani, avea drept cursante, femeile, deoarece, majoritatea
bărbașilor maturi erau concentrați în unități militare din țară sau
pe Frontul de Est.
Privitor la organizarea de școli țărănești, îndeobște pentru
femei, în condițiile în care majoritatea bărbaților maturi se aflau
pe front, după 1941, trebuie precizat faptul că în cadrul
Despărțământului central județean Alba, cât și în
despărțămintele de plasă Abrud, Ocna Mureș și Vințu de Jos, în
toamna anului 1943 și în cursul primăverii anului 1944 au fost
organizate 20 de asemenea școli, după cum urmează: în comuna
Bărăbanț, cursurile au fost urmate de 18 eleve în perioada 1
decembrie 1943 – 12 martie 1944, desfășurate cu ajutorul
primăriei din comună, al bisericii și cercului cultural, după
programa Asociațiunii2.
În cursul anului 1942, aflăm că în despărțământul albaiulian, au
fost organizate cursuri pentru țărani, în următoarele plase
administrative din județ 3 , astfel: în Teiuș, cursurile au fost
organizate pe o perioadă de 6 săptămâni. La aceste cursuri au
participat și absolvit, 20 eleve. În Despărțământul aflat în plasa
administrativă Ocna Mureș, cursurile au fost organizate
împreună cu Serviciul sanitar, în perioada 16 februarie – 28
martie 1942, au participat, în medie, între 12 și 38 de eleve4. În
același an, s-au desfășurat în satele Galați și Petrinjeni, în
perioada lunilor februarie – martie, cursuri de gospodărie pentru
tinerele femei.
Organizarea acestor cursuri a revenit Despărțământului aflat în
plasa administrativă Zlatna. În saatul Galați, au participat, într-o
perioadă de patru săptămâni, 15 eleve iar în satul Petrinjeni, un
număr de 12 eleve5. În Despărțământul central județean Alba
Iulia al Astrei, au fost organizate sub îndrumarea profesorului
Eugen Hulea, școli pentru țărani, în anul 19436, astfel: la Alba
Iulia, a fost organizat curs școlar pentru femei, urmat de 15
eleve, care locuiau în internatul pus la dispoziție de
despărțământ pentru aceste cursuri. Aspectul este extrem de
important, rezultă că în anul 1943, despărțământul a achiziționat
un imobil, pe care l-a transformat în internat școlar.
Anterior anului 1943, cursurile pentru țărani, care se organizau
în Alba Iulia, aveau drept locație pentru cazarea cursanților o
parte a unei clădiri militare. Cursurile au fost organizate în
perioada 18 ianuarie – 21 februarie, fiind urmate de 15 eleve,
provenite din comunele limitrofe orașului. În despărțământul
situat în plasa administrativă Ocna Mureș, a fost organizat
cursul pentru țărani, în perioada 1 noiembrie – 6 decembrie
1943. 16 eleve provenite din comunele din jur au urmat și au
absolvit în această perioadă cursul. Cazarea lor era asigurată

1 Matei Pamfil, Asociațiunea transilvană pentru literatura română și cultura
poporului roman (Astra) și rolul ei în cultura națională (1861- 1950), Cluj-Napoca, Editura
Dacia, 1986, p. 282.
2 S.J.S.A.N., Fond ,,Astra”, document 2046/1946; Matei Pamfil, Asociațiunea
transilvană pentru literatura română și cultura poporului roman, p. 282.
3 Transilvania, 73, supliment la anul 73, număr administrativ, 1942, p. 22-23.
4 Ibidem, p. 23.
5 Transilvania, 73, supliment la anul 73, număr administrativ, 1942, p. 23.
6 Transilvania, 74, supliment la anul 74, număr administrativ, 1943, p. 29.
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într-un imobil deținut de Despărțământul central județean Alba
în Ocna Mureș7.
În despărțământul situat în plasa administrativă Vințu de Jos,
cursurile școlii au fost organizate în perioada 16 noiembrie –
16 decembrie 1943. 7 eleve din Vințu de Jos au urmat aceste
cursuri. De asemenea,
trebuie semnalat faptul că,
despărțământul asigura cazarea cursanților într-un internat al
său 8 . Cursurile organizate în despărțământul aflat în plasa
administrativă Teiuș, au fost urmate de 22 tinere din Teiuș, în
perioada 6 noiembrie – 20 decembrie 1943.
De asemenea, este de semnalat că tinerele erau cazate într-un
internat aparținând acestui despărțământ. În despărțământul
aflat în plasa administrativă din Zlatna, cursurile pentru țărani,
au fost organizate în perioada 15 februarie – 15 martie 1943.
Cursurile au fost urmate de 17 eleve. Pentru perioada cursului,
acestea au fost cazate în internatul despărțământului din Zlatna,
ridicat prin grija preotului Ioan Fodorean și cu sprijinul cohortei
locale din Zlatna a Societății ,,Șoimilor Carpaților”, conduse de
Ioan Popa, vicepreședintele despărțământului din Zlatna.
În Abrud, școala pentru țărani, a fost urmată în cursul lunii
aprilie 1943, de 32 eleve, care în perioada școlarizării au stat în
mod gratuit în internatul deținut de acest despărțământ9. Pentru
perioada 1943 – 1944, s-au desfășurat cursuri pentru țărani,
urmate în: comuna Cricău, unde au participat la cursurile școlii
pentru țărani, 18 eleve, în perioada cuprinsă între 3 decembrie
1943 – 19 martie 1944. Îndrumătorul acestei școli, a fost
învățătorul Nicolae Munteanu, iar lecțile au fost susținute, cu
ajutorul primăriei și al unei sume de bani, provenită de la
bugetul central al Despărțământului județean Alba, cu avizul
profesorului Eugen Hulea 10 . În comuna Bărăbanț, cursurile
școlii pentru țărani, au fost urmate de 18 eleve în perioada 1
decembrie 1943 – 17 martie 1944. Conducătorul acestei școli
organizate de despărțământul central județean Alba, în comună
a fost parohul ortodox, Barbu Comes11.
În comuna Drâmbar, numărul elevelor participante la aceste
cursuri, a fost de 18. Desfășurarea cursurilor școlii, s-a încadrat
în perioada, 30 noiembrie 1943 și 28 februarie 1944,
conducătorul școlii a fost preotul ortodox, Simion Bran, acesta
fiind sprijinit de primăria locală în efortul său și de comitetul
despărțământului central județean Alba al Astrei, cu avizul
profesorului Eugen Hulea.
În satul Ighiel, la cursurile școlii pentru țărani, au participat 16
eleve, în perioada 16 ianuarie – 20 februarie 1944, conducătorul
acestei școli a fost preotul ortodox Alexandru Velca, susținut
financiar, pentru buna organizare a cursurilor, de la bugetul
despărțământului central județean Alba, cu avizul președintelui
său12.
În cercul cultural al comunei Micești, cursurile au fost urmate
de 15 eleve, în perioada 13 februarie – 26 martie 1944,
conducătorul acestei școli, fiind, preotul ortodox, Nicolae
Totoian, care s-a bucurat de sprijinul primăriei locale și de
ajutorul financiar oferit de conducerea comitetului

7 Ibidem, p. 29.
8 Ibidem.
9 Ibidem.
10 Transilvania, 75, supliment la anul 75, număr administrativ, 1944, p. 29.
11 Ibidem.
12 Transilvania, 75, supliment la anul 75, nr. administrativ, 1944, p. 29.
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Despărțământului central județean Alba, sub avizul acordat de
același profesor și om de certă valoare, Eugen Hulea.
În comuna Oiejdea, cursurile au fost frecventate de 13 eleve, în
perioada 8 ianuarie – 20 februarie 1944, conducătorul școlii a
fost preotul greco-catolic, Ioan Coman, susținut în eforturile
sale de primăria locală și de sume de bani proveniți de la
bugetul despărțământului, central județean Alba al Astrei.
În comuna Straja, la cursurile școlii țărănești organizate în
perioada 9 ianuarie – 17 februarie 1944, au participat 16 eleve.
Conducătorul acestei școli, fiind, preotul ortodox, Vasile Pușcă
de asemenea trebuie subliniat ajutorul de care acesta s-a bucurat
din partea primăriei locale și a resurselor provenite de la centru
județean, cu avizul profesorului Eugen Hulea.
În comuna Șard, la cursuri acestei forme de școlarizare pentru
țărani, au participat, în perioada, 29 noiembrie 1943 – 20
februarie 1944, un număr de 18 eleve. Cel care conducea,
deopotrivă cercul cultural comunal, cât și cursurile acestei școli
pentru țărani, a fost preotul unit, Vasile Ghentan1.
De apreciat că finalizarea cursurilor se făcea printr-un examen
în conformitate cu o programă a Asociațiunii, care viza
formarea unor deprinderi de scris, de citit și socotit, dar și
anumite noțiuni teoretice minimale despre științele exacte și cel
sociale și umane 2. La încheierea acestor cursuri se organizau
serbări și expoziții cu lucrările mai însemnate realizate de
cursanți, în perioada în care au urmat aceste școli3.
În comunele Drâmbar și Șard, respectiv, în satul Ighiel,
finalizarea cursurilor a fost urmată de amenajarea unor expoziții
pentru copii. De semnalat faptul că multe dintre aceste cursuri,
mai ales în spațiul învecinat orașului Alba Iulia, au fost
susținute benevol de cadre didactice, preoți, medici și ingineri4.
În cadrul Despărțământului de plasă Abrud, școala țărănească
dispunea de internat. Aici urmau cursurile școlii pentru țărani la
începutul anului 1944, 19 eleve, provenite din comunele
limitrofe. Finalizarea acestei forme de învățământ, se făcea
printr-un examen, iar absolventele școlii, primeau o diplomă
care atesta absolvirea acestei forme de învățământ5.
Diplomele care certificau absolvirea cursurilor pentru țărani,
erau imprimate în cadrul Despărțământului de plasă Abrud, prin
amabilitatea inginerului Ioan Rafiroiu, cu resurse de la bugetul
desprțământului local, dar i cu sume de bani asigurate de către
Despărțământul central județean Alba al Astrei. În cadrul unui
alt despărțământ de plasă, în Ocna Mureș, școala țărănească
dispunea de internat, fiind condusă de Nicolae Milea. În
perioada 12 ianuarie – 16 februarie 1944, cursurile acestei școli
au fost urmate de 14 eleve. Intelectualii din Ocna Mureș și Alba
Iulia au fost printre cei care au susținut în mod benevol aceste
cursuri. La sfârșitul perioadei, elevele absolvente au aranjat o
expoziție pentru copii din zonă.
În Despărțământul de plasă Sebeș-Alba, s-au desfășurat două
cursuri pentru țărani, unul, în comuna Petrești, organizat în
perioada 16 ianuarie – 27 februarie 1944, urmat și absolvit de
24 tinere și un alt curs, desfășurat în Sebeș-Alba, tot în aceeași
1 Transilvania, 75, supliment la anul 75, nr. administrativ, 1944, p. 29-31.
2 Gheorghe Preda, Activitatea ,,Astra” în 25 de ani de la Unire (1918 – 1943),
Sibiu, Editura Astrei, 1944, p. 198
3 Matei Pamfil, Asociațiunea transilvană pentru literatura română și cultura
poporului roman (Astra) și rolul ei în cultura națională (1861- 1950), Cluj-Napoca, Editura
Dacia, 1986, p. 282.
4 Transilvania, 75, supliment la anul 75, nr. administrativ, 1944, p. 30.
5 Ibidem.
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perioadă, care a fost urmat tot de 24 de tinere din satele
limitrofe6. Cum se proceda, aceste cursuri erau încheiate prin
festivități, la care luau parte, atât profesorii, cât și absolvenii.
În Despărțământul de plasă din Vințu de Jos, cursurile pentru
țărani, s-au desfășurat, atât în comuna cu același nume, dar și în
Blandiana și Cioara, astfel, cursurile școlii din Vințu de Jos, au
fost organizate în perioada, 16 decembrie 1944 – 30 ianuarie
1945. Au fost urmate de 12 tinere. În comuna Blandiana,
cursurile s-au desfășurat în două serii, astfel: prima serie, în
perioada 17 ianuarie – 20 februarie 1945, au participat 12 eleve.
În a doua serie, desfășurată în perioada 15 martie – 17 aprilie
1945, la care au participat 10 eleve7. Monitorizarea cursurilor a
fost făcută de profesorul Vasile Oană, iar ca delegat județean, în
trei rânduri a participat profesorul Virgil Cucuiu.
În satul Cioara, cursurile s-au desfășurat în perioada 17 ianuarie
– 6 februarie 1945, fiind urmate într-un orar zilnic, de trei ore
de 16 eleve. La începutul anului 1945, cursurile pentru țărani,
s-au desfășurat în Vințu de Jos, în două serii, astfel: prima serie,
în perioada 24 ianuarie – 5 martie 1945, urmată de 16 eleve iar
cea de-a doua serie, a fost organizată, în perioada 5 martie – 2
aprilie 1945, la care au participat, 12 eleve. Aceste cursuri au
fost organizate de preotul Simion Cornea, președintele
Despărțământului din plasa Vințu de Jos. Monitorizarea acestor
cursuri, a fost făcută în Vințu de Jos, de către profesorul Eugen
Hulea, președintele Despărțământului central județean Alba al
Astrei.
În cadrul Despărțământului de plasă Teiuș, condus președintele
Vasile Bârluțiu, care îndeplinea și funcția de prim-pretor al
acestei plase, au avut loc cursurile unei școli țărănești, în
perioada 28 februarie – 9 aprilie 1944. Cursurile școlii țărănești
au fost urmate în Teiuș de 16 eleve, care beneficiau de cazare în
interantul despărțământului Teiuș. În afara cursurilor organizate
în Teiuș, prim-pretorul Vasile Bârluțiu s-a implicat în
organizarea de cursuri pe o perioadă de câte 7 zile, de regulă,
stabilite împreună cu participanții la curs, între 8 ianuarie și 24
februarie 1945, în comunele aparținătoare: Beldiu, Benic,
Căpud, Cetea, Gârbova de Jos, Geoagiu de Sus, Obreja,
Oiejdea, Pețelca, Stremț.
Cursurile organizate în aceste comunități locale, au avut în
medie, între 50 și 140 ascultători, de regulă femei, bătrâni și
tineri8.
Lista cuprinzând numele și statutul social al directorilor
Despărțământului Alba Iulia al Astrei, după cum au fost
aceștia amintiți în paginile revistei ,,Transilvania” dar și în
documentele de arhivă existente în Fondul Astra din cadrul
Serviciului Județean Sibiu al Arhivelor Naționale ale Statului

6 Ibidem.
7 Transilvania, 75, supliment la anul 75, nr. administrativ, 1944, p. 30.
8 Ibidem, p. 31.
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Nr.crt.

Numele
și
prenumele
directorului
Despărțământului
Alba Iulia al
Asociațiunii

Ocupația
funcția

și

Perioada
de
exercitare
a
conducerii

1.

Nicolae Gaetanu

Avocat, propus
ad-hoc,

10 zile în
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

14.

Zaharie Muntean

Avocat

19231924
interimar

15.

Ioan Sandu

Profesor,
director al
Liceului Mihai
Viteazul din
Alba Iulia

1925 1930

16.

Romul Boca

Notar public în
Alba Iulia

1930 1935

17

Eugen Hulea

Profesor în Alba
Iulia

1936 –
1940

Director de liceu,
inspector școlar,

1941 –
1947

Colonel, medic
în Spitalul
Militar Alba

1947-1948

18.

5.

Axente Sever

Proprietar în
Cricău, reales

1875

6.

Ioan Pipoș

Avocat în Alba
Iulia, fost comite
în Zărand

1875 1887

Nicolae Igna

Tabel nr. 2

7.

Matei Nicola

Avocat

1887 –
1892

8

Simion Micu

Protopop grecocatolic în Alba
Iulia

1892
1893 interimar

Directorii Despărțământului Alba Iulia al Astrei în perioada 1870 – 1948

Școala țăraneasca din Zlatna 20 febr-14 martie 1939
(Transilvania 70, nr. 4, 1939, p. 238-239)

8.

Nicolae Ivan

Preot ortodox,
protopop în Alba
Iulia, asesor
consistorial în
Sibiu, Episcop al
Episcopiei
Vadului,
Feleacului și
Cluului

1893 1897

9.

Rubin Patița

Avocat, membru
în Partidul
Național Român

1897 interimar

10.

Rubin Patița

Avocat, membru
în Partidul
Național Român

1898 1902

11.

Vasile Hossu

Canonic grecocatolic

1902

12.

Ioan Teculescu

Preot, protopop
ortodox, Episcop
militar de Alba
Iulia

1902 1923

13

Aurel Nistor

Preot grecocatolic, propus,
nu ales

1923
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Absolvenții și profesorii Școlii pentru țărani, care s-a desfășurat în
Despărțământul din plasa administrativă Ocna Mureș (12 ianuarie – 16
februarie 1944)
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Poeta Mariana Popa – „Pasăre la
răspântiile risipirii”

Prof. Petrușș ANDREI - BÂRLAD
La prestigioasa editură ieșeană
șeană ,,CRONEDIT” a apărut
cel de-al doilea volum de versuri al sensibilei și talentatei poete
Mariana Popa, intitulat ,,Pasăre la răspântiile risipirii” (2016).
Prefața
ța pertinentă și persuasivă inspirat intitulată
,,Murmurul înfiorat al unei doinite poezii” este semnată de
editorul Valeriu Stancu, poet de renume european, remarcabil
romancier și traducător, un mare prieten al Bârladului cultural.
Semnalam în cronica volumului de versuri ,,Mirajul
cuvântului” (,,Lohanul”, 4 ianuarie 2015) debutul promițător
promi
al
poetei, certificatul său de naștere fiindd semnat de două
personalități
ți de frunte ale literaturii contemporane: Valeriu
Stancu și Simion Bogdănescu, la care s-aa adăugat atunci și
numele meu. După ce menționam
ționam virtuțile cărții, îmi exprimam
dorința
ța de a ne revedea în cartea următoare, dorință împlinită
împl
în
această zi de 5 decembrie 2016.. ,,Tonusul poetei, spuneam în
cronica citată, e bun, fără excese și extremiste de limbaj
postmodernist”, ,,toposul poemelor sale este bogat”, ,,parcul său
dendrologic și dendrofloricol” este pitoresc iar simțirile și
ș
dorințele
țele sale sunt exprimate cu sinceritate, eul său poetic
făcând apel la conștiință
știință dar și la afect. Poezia sa este o
permanentă oscilație
ție între Eros, Cronos și Thanatos.
Sentimentul religios, simbolurile și figurile de stil adaugă,
profunzimii ideilorr exprimate, valoarea etică și estetică
versurilor sale.
Noul volum este, vorba poetului Viorel Dinescu, peste
volumul de debut, cu un milimetru, ceea ce nu-i
nu puțin lucru.
,,Poezia Marianei Popa, spune editorul Valeriu Stancu, este un
neîntrerupt colind al bucuriei de a trăi, de a face parte dintr
dintr-un
sistem existențial neistovit (,,Și iarba-nn somn se leapădă de
rouă/ Și-o nouă zi se leapădă de lună” –„Iarba”),
„Iarba”), dintr
dintr-un lanț
ființial
țial care vine din infinit și pleacă în veșnicie (mireasa eeste o
astfel verigă de legătură între trecut și viitor” (p.8)
Prefața
ța încântă cititorul pasionat și avizat dar
descurajează în același timp, aproape nelăsându--i altuia bucuria
unui adaos. Valeriu Stancu îi găsește
ște afinități cu Nichita
Stănescu, Simion Bogdănescu,
ănescu, Ion Creangă, Lucian Blaga,
Emil Gârleanu, George Topârceanu, Jean de Santeul, Goethe,
George Călinescu, Nicolae Labiș.
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Insistăm și noi asupra titlului extrem de inspirat.
,,Pasărea (Dicționarul
ționarul de simboluri) este imaginea sufletului
care scapă din trup sau numai a func
funcțiilor intelectuale
(inteligența, se spune în Rig-Veda,
Veda, este cea mai iute dintre
păsări).”
Păsările simbolizează stările spirituale. Ele pot fi
considerate simboluri ale prieteniei pe care zeii o au fa
față de
oameni, intermediari între pământ și cer.
Răspântiile sau răscrucile sunt ,,Locuri epifanice (de
apariții
ții și revelații) prin excelență; ele sunt bântuite de spirite în
general de temut, pe care omul are interesul să le facă
binevoitoare” (...) sunt ,,locuri de popas și de reflecție” aici se
înalță
ță ,,obeliscuri, altare, pietre”, troițe, oracole... Sunt de
asemenea locuri de trecere de la o lume la alta, de la o viață
via la
alta, de la viață
ță la moarte”. De spiritele acelor locuri ,,oamenii
se leapădă”. Hecate, zeița
ța răscrucilor, este stăpâna
stăpâ a trei lumi:
Cerul, Pământul și Infernul. La răscruce se aprind lumânări care
ard tot timpul. ,,Răscrucea poate avea un efect benefic; este
locul unde poate fi găsită lumina, unde se ivesc spiritele bune,
zânele generoase, Sfânta Fecioară sau Sfin
Sfinții.” (op. cit)
Verbul ,,a se lepăda” (de
de Satana etc) este întâlnit într-una
într
dintre cele mai frumoase poezii ale volumului: ,,Pe-o
,,Pe margine
de lume stă un greier/ Și-i zice-o
o foaie verde mătrăgună/ Și
iarba-n somn se leapădă de rouă/ Și--o nouă zi se leapădă de
lună” (,,Iarba”).
,,O pasăre” (p.28), ,,Răspântii” (p.73) și ,,Risipiri” (p.54)
devin și titluri de sine stătătoare.
Poeta Mariana Popa se îndepărtează de ,,Proza vieții”
vie
pentru a evita ,,Plictiseala” și ,,Nu uită” ,,Firescul lucrurilor”
din marea ,,Trecere” ,,Și
Și nu uită” ,,Pădurea”, ,,Orașul”,
amintindu-și
și de când era ,,Copil” ,,Mâinile mamei” ,,După
douăzeci de ani” căutând mereu ,,Răspunsuri”, temându
temându-se de
,,Scadență” și de ,,Sfârșitul zilei”.
În dulcele stil clasic sau în vers modern, poeta cântă
bucuria de a trăi, momentele importante ale vie
vieții: - nașterea
,,Când am deschis ochii/ Am orbit de atâta fericire” (,,Și
(,, nu
uită); - căsătoria ,,Hai cu mine în crâng,/ Ne
Ne-om găsi miri/ Șiom face nunțile
țile odată” (,,Ursitoarea”) și - moartea ,,Moartea
trece triumfală/ Și ne-ncântă și pe noi (,,Zile”).
Reîntâlnim în creațiile
țiile Marianei Popa candoarea,
savoarea, gingășia
șia Elenei Farago, a Otiliei Cazimir sau a
Magdei Isanos.
De când am citit volumul un vers anume nu
nu-mi dă pace:
,,Talentul plictisește-adânc poeții”
ții” (,,P
(,,Plictiseală”). Eu cred că
mai degrabă talentul chinuie poeții
ții și îi ostenește.
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Setea eminesciană a ,,formelor perfecte” o simte și
autoarea volumului de față.:
ță.: ,,Și doar desăvârșirea
desăvârșirea-i înțelesul/
Din visul de lumină ancorat,/ Înmugurind interior și tainic,/ În
inimi, ca un dor îndatorat” (,,Suntem”).
,,Într-oo zi”, poeta se întreabă: ,,Cine sunt și unde-mi sunt
părinții,/ Care-i plata iernii de-amăgiri,/ Într-oo zi când numele
mă strigă/ Dintr-un luminiș de trandafiri?”
,,Așteptând”
șteptând” bacovian, Mariana Popa sufl
suflă peste ,,Spuza
timpului” pentru a redescoperi ,,Legendele convalescente/ Ale
existenței noastre” (,,Legende”).
Când privește
ște ,,Țara” din zilele noastre sufletul i se
umple de tristețe,
țe, de durere și de revoltă: ,,Tata a plecat la
muncă în Spania,/ Mama e-ntr-oo excursie în Italia,/ Sora e
ecologistă la poli,/ Fratele îngrijește
ște maidanezii/ Și
Și-i hrănește/
Cu frunze,/ Nepoții nu s-au
au născut încă,/ Bunicii au plecat să se
odihnească puțin,/
țin,/ Țara respiră ușurată” (,,Țara”).
În vocabularul său poetic se îmbină parfumul
rfumul vorbelor
vechi cu boarea cuvintelor noi, la care se adaugă buchetul
necuvintelor stănesciene, lucru remarcat de finul observator
Valeriu Stancu.
Mariana Popa este virtuoasă și virtuoză, descoperind
marea poezie: ,,Teii se cunună cu livada/ Luna mai dă tonul la
nuntiri,/ Anii țes din mușețel ograda,/ Să culeg din vișini
amintiri./ Căi de praf și soare-și
și dau binețe/ Cu apusul stării de
povești,/
ști,/ Vor acasă, altă tinerețe,/ Când vin să
să-i dau orei
pământești./ într-un fel grădina-i abătută/ Și livezii i se plângeacum,/ Că prea multă-i vremea revolută/ Și prea mult am rătăcit
pe drum,/ Iară casa parcă stă-ntr-oo parte,/ Meditând cine
cine-aș
putea să fiu,/ Temerea nici mamei nu i-o-mparte,/
mparte,/ C
C-am pornit
spre-ncoace prea târziu” (,,Revenire”):
Dar niciodată
iciodată nu e prea târziu pentru a strânge în cuvinte
clipe de viață
ță adevărată, trăiri, amintiri, premoniții, nedumeriri
și dorințe.
Din ,,Cioburi”, cu răbdare și cu talent, poeta Mariana
Popa reface amfora poeziei întreagă.
,,Prin trunchi se decantează răstimpul
stimpul unei frunze/ Și
mângâieri de ramuri vor rădăcini din noi,/ Pământul cere umbră,
din zâmbetul pe buze/ Și răbdător ne-așteaptă
șteaptă în liniștea de
deapoi,/ Dar până atunci putem pleca-nn peregrinare,/ În pumn linia
vieții ca într-un măr veghind,/ Și, când vaa da în pârg rotata
așteptare,/
șteptare,/ Copacul vom păzi, sub rădăcini dormind”
(,,Liniște”).
,,dar până atunci”, vom mai citi poezii de Mariana Popa
și din alte volume pe care i le dorim și i le așteptăm.
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Reflecţie şi poezie
Nicolae VĂLĂREANU SÂRBU - Sibiu
Doamne iubito, cum îmi pun eu nădejdea în tine ca într
într-o
nălucă spre care alerg cu braţele pline de grădini cu flori şi tu
fugi mai departe fără să te ating. Ochii mei văd ce nu se poate
vedea, urechile-mi
mi aud freamătul sufletului tău ca o pădure de
zadă, trupul meu aleargă odată cu trupul tău pe miriştile soarelui
şi te locuieşte fără chirie. Spune-mi
mi dacă totul este o poveste şi
tu eşti cea din copilăria mea, de la marginea orizontului unde
râuri de cleştar îşi aşteptau cai înaripaţi să se adape. U
Unul din
căpriori aş fi putut fi eu ca să nu zic cerb când tu treceai pe
poteca asfinţitului spre casa cu stâlpii de lemn ciopliţi în inima
unui popor care nu-şi
şi recunoştea arta. Şi acum păstrez poza
aceea cu fulminantele tale treceri călare pe un cal roib, prin
ierburile înalte spre podul de piatră căruia îi stăteau de strajă
păduri de liliac înflorit, lângă un câmp de narcise. Dar dincolo
de toate acestea, braţele tale arcuite m-au
m
cuprins pentru prima
dată, mi-au
au lăsat legătura cu acele frângii nepieritoare
nepieritoa care-mi
cuprind inima şi pieptul în strânsoarea minunată ce nu se uită.
Nu pot să cred că totul a fost real şi lumea în care mă mişc mi se
pare o forfotă dezarticulată fără minunea care ar fi putut să
continue. Lumea în care se umple sufletul cu trăiri nu ne
desparte de amintiri, imagini şi persoane dragi, ele cu timpul se
estompează şi devin ca un văl aşezat peste ochii noştri gata să
vadă dincolo de realitatea prezentă. Ei fotografiază realitatea din
trecut plină de întâmplări, o redau în gând cu aceeaşi
aceea acurateţe,
ba mai mult o încarcă cu un fel de nostalgie care exacerbează
frumosul şi-ll fac prezent cu o undă de duioşie şi înţelegere. De
aceea orice clipă simţită face parte din zestrea noastră lăuntrică
şi capătă o aură de lumină ce se varsă ca o lacr
lacrimă peste timpul
trecut, îl înfăşoară în purpură fină. Acum sau niciodată
cuvintele îşi caută rostul pentru a strânge şi păstra filonul de aur
al iubirii noastre, de mă întreb cum am putea vieţui fără acestă
iubire care musteşte prin toţi porii şi-şi
şi
caută astâmpărul şi
echilibrul în persoana de lângă noi. Sigur convergenţele şi
divergenţele au curbele lor de întâlnire şi despărţire, au ca axă
iubirea şi prietenia statornicită.
Nimeni nu ne poate îndepărta dde la calea
dumnezeiască a cuvântului prin iubire şi simţire a aproapelui cel
mai legat de inimă şi suflet. Iubindu-ne
ne între noi îl vom iubi şi
pe Dumnezeul nostru. Dimineţile dăruite aşteaptă cu bucurie
răsăritul soarelui, nu numai pe pământ ci şi în sufle
suflete. Şi ce
poate fi mai minunat decât o rază dătătoare de lumină şi
încredere chiar şi atunci când cerul este acoperit de nori şi se
prefigurează o furtună. Întotdeauna după furtună se limpezesc
apele şi gândurile oamenilor, fiecare capătă un alt imbold în
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realizarea activităţii. Tenebrele se ascund şi suflul muncii şi al
creaţiei îmbracă valenţe noi, se valorizează ideile şi conceptele
profunde, arta cuvântului împreună cu celelalte arte îşi dau
mâna şi apropie copia creaţiei omului cât mai mult de creaţia
perfectă a naturii. Credinţa îşi adaugă şi ea dimensiunea aceea
înalt umană de dragoste şi apropiere faţă de noi înşine şi prin
aceasta faţă de Dumnezeu. Lumea se zbate în aceeaşi paradigmă
a înţelegerii de sine împreună cu scopul şi sensul aspiraţiei sale
spre găsirea locului pe care să-ll ocupe în spaţiul şi timpul
destinat. Caută permanent resursele care pot izvorî din interior
şi posibilităţile de folosire intensivă a celor existente în exterior,
fără să fie afectat datul naturii de a se regenara singură.
singură
Atmosfera în care ne naştem, ne formează şi educă în spiritul
tradiţiei şi moştenirii culturale specifice, ne înscrie în spirala
evoluţiei fizice şi spirituale, al adăugării la datul preexistent al
destinului sau sorţii, al câştigului dobândit prin expie
expierenţă şi
învăţare a cunoştinţelor strict necesare ori superioare, a
perceperii conştiinţei de sine şi a rolului şi locului la care
trebuie să aspiri în societate. Omul nu se confruntă cu natura ci
se integrează-n ea şi se situează într-un
un univers al său ca
care-l
plasează-nn universul mare, infinit. E ca şi cum ai spune că
infinitul mic existent în noi se distribuie în infinitul mare.
Poezia este un mod inefabil de a reflecta
sentimentele şi trăirile omeneşti şi a le transmite prin scris, cu
tot ce înseamnă forma cuprinderii lor în cuvânt şi prin rostire ori
citire, comunicate către ceilalţi semeni care au cultura şi ssufletul
deschis pentru formele cele mai înalte de percepere a realităţii
transfigurate în forme sensibile ale artei cuvântului. Prin poezie
ca şi prin celelalte arte fără excepţie căpătăm deprinderile
înfrumuseţării noastre ca spirit, ne apropiem de inepuizabilele
inepui
posibilităţi de creaţie ale demiurgului şi ele devin hrana noastră
binecuvântată. Nimeni nu trebuie să ignore oferta de a se clădi
pe sine după legile naturale ale creaţiei divine şi lucrarea sa
devine opera sa.

Sinelui … sau despre moarte
Bibl. Elena OLARIU – Răducăneni
Motto: " Cel care ştie să moară, nu
va fi rob niciodată...!" (M. Eliaade)
... sau a te depăşi pe tine însuţi, călcând
nd no
noapte şi zi
toată strălucirea mercantilă, interesată, orbito
bitoare la prima
vedere, înrobitoare chiar; să ucizi în tine, încet,
în
continuu
aşa zisul noroc " picat din cer", noroc ce te ridicăă în ochii lumii
astăzi, acum, pe o scară fragilă, apoi ca oricee minune ce trece
în nefiinţă după numai doar trei zilee să fii uitat sau să şi se rupă
crara de sub picioare…; Aşa şi cu stîrvul trupului:
upului: după moarte,
trece într-o transformarea lentă, urât mirositoare
are, transformare
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pe care nu o vedem dar o simţim...
"Cel care ştie să moară...", este
ste un învingător;
învi
în el s-au
luptat ani în şir binele cu răul, lacr
acrima tristeţii cu bucuria
împăcării cu sine, cu ideea de jertfă,, liniştea
linişt foamei de dinainte
de strigătul final şi foamea lăuntrică de necunoscut... Nu,"nu
va fi rob niciodată", dacă a reuşit
uşit să
să-şi ţină în frîu toate
pornirile ce mîine i-ar fi ucis inima...
... Pentru că substituind
bucuria vieţii obişnuită cu tristeţea - o tristeţe liniştită totuşi,
ucisă înainte de vaiet, unde strigătul neînţeles de ochiul
obişnuit este mut dar, este mai taree ddecât jalea femeii ce-şi
duce bărbatul pe ultimul drum…
Este strigătul morţii fizice, proppria crucificare pentru un
mîine care nu se lasă venit,, un mâine pe care nu
nu-l cunoşti, este
strigătul lăuntric la bucuria reveder
erii visului-nălucă, este
strigătul - poate ultimul strigăt, pe care
ca forţa fizică nu-l mai
poate scoate când avalanşa de pietre,, ocări
o
şi noroi te acoperă...
"Cel care ştie să moară", stând
nd drepţi în faţa valurilor
furioase ce înghit totul în mersul lor,, rămânând doar pilonul
templului - veşnic viu ,ce simte învolburarea
învolbu
apelor ca pe o
primenire zilnică, obişnuită...,
..., este piedestalul pe care mâine,
într-o
o zi vor fi aşezate o cruce, poate o coroană, un ghişeu de
vândut bilete pentru trecerea dincolo…

Căci, nu el este mortul: vaalurile ieşite din matca
timpului nu fac decât să curăţe tălpile
lpile acestui pilon de piatra
măruntă pe care meşterul, îmbătrânind
nind înainte
în
de vreme, nu a
mai reuşit s-o ducă acolo unde îi era locul... Sau îi fusese dat
prin tragere la sorţi să rămână acolo…
..."şi nu va fi rob niciodată", nimănui.
nim
Ascultător până
la sfâşiere, este imun la toată lupta haitelor
h
ce ele însele se
sfâşîie, să-şi împartă hrana...
... Setea de metarial dintotdeauna a
înlocuit spiritul în graba de a înţelege lucrurile taman invers…
Şi au şi de ce: şacalii, o corcitu
itură degenerată de timp,
urmăresc hulpavi să se înfrupte
upte din pprada mare, ucigându-se
unii pe alţii, până la urmă…
… Nu simt durere. Numai gustul
sângelui.
Pasiv, indiferent chiar, asişti la acest măcel familial,
care până la urmă se termină tot cu o moarte: a celui
inofensiv. Căci bruta, vigilentă, ataccă pe neaşteptate: pe la
spate, tu fiind sleit...
it... sau refuzând să mai lupţi. O luptă inegală
de altfel.
"Cel care ştie să moară..."", este chiar eul tău;
împăcându-se cu ieşirea-ţi nestăpânită
nită până
p
acum, frîie
lăuntrice ce clocotesc de fapt, dar muşchii
muş
feţei sunt calmi,
inflexibili de parcă privirea-ţi, propria
ia prezenţă, nu a participat
la acest macabru spectacol.
l. Ştii să ieşi din scenă. Nu fără
oarecare jertfă însă…
"...nu va fi rob niciodată", instinctului
instin
primar, mort,
mort pentru eternitate; credinţa
dinţa şi onestitatea
on
însoţindu-te
mereu în lungul pelerinaj all timpului va fi prietenul din umbră,
urmele –celelelate
celelelate urme lăsate pe nisipul moale de la marginea
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râului ce traversează lumea, propriul trup, urme care te ridică
când eşti în suferinţă. Şi te îmbrăţişează…

Vă sărutăm dreapta, Părinte!...
Bibl. Elena OLARIU – Răducăneni
(În memoria părintelui PETRIŞOR - n. 1946 –d. 2016)

Nu întâmplător am omis să trec data naşterii ca şi
aceea a trecerii trupului la cele pământeşti şi sufletului, acolo
unde îşi are locul. Binemeritat, de altfel. Ca om, ii-a plăcut să
stea în umbră, să observe, să fie uimit de obraznicia, nonşalanţa
sau energia debordantă a unora, blândelea, sfiiciunea,
sinceritatea şi bunătatea deziteresată a altora, de a face bine.
Din mers părintele Petrişor învăţa el însuşi de la mireni, căci de
multe ori aceştia aveau o experienţă de viaţă cu totul aparte.
Văzându-se,
se, în primii ani de păstorie, în faţa unei
asistenţe trecută de prima tinereţe, mereu prezentă în naosul
Bisericii cu hramul „Duminica tuturor sfinţilor” din vechiul sat
BAZGA, l-aa cuprins o uşoară timiditate: spre deosebire de
tonul glacial al părintelui său, paroh în satul Cozia, parcă
mereu umbrindu-l, Fiul – părintele Petrişor era plămădit
p
din alt
aluat: nu voia să deranjeze nici cântul greierului. Mai bine sta şi
asculta. Mulţi, foarte mulţi dintre noi nu am ştiut aa-l asculta.
Parabolele dezvoltate din Sfânta Scriptură nu le prea
înţelegeam: vina nu era a părintelui. Sistemul în car
care fusesem
îndocrinaţi nu prea era în concordanţă cu cele expuse în predica
Sfinţiei-sale şi comentariile – căci existau, fireşte, erau de
priosos. Dar una din ele, elevăşi discipol fiind, tot mi
mi-a rămas în
minte: „Să înaintezi în larg, nu trebuie să cazi îîn deznădeşte!
Dumnezeu veghează asupra-ne
ne continuu; de vom cere ajutor,
acesta vine când nici nu te aştepţi! Ideea era să ne rugăm.
Continuu. Să vrem şi noi să ieşim la mal...”
Câţi dintre noi am înţeles atunci? Câţi dintre noi
înţelegem acum?! Viaţa estee o luptă pe care trebuiă să o ducem
la capăt până la Jertfire. Pe Cruce. Nu crucificaţi însă. Jugul, la
prima vedere, este greu. Inadmisibil. Învăţând să tragem înainte,
să nu cedăm, ajungem la concluzia că de fapt nici nu a fost un
jug. Doar voinţa de a fi mai buni, mai toleranţi, mai sinceri,
mai puţini lacomi şi atunci când facem jertfă, să nu ne aducem
osanale. Nouă înşine. Cine ne-ar
ar mai lăuda în atare sintuaţie. Ce
trebuie să ştie lumea că noi am iubit lumea – dezinteresat, că am
tolerat-o, că nici măcar nu am adâncit vorbele, uneori pipărate,
cu toate că existau multe...
Aşa era părintele. Obrăznicia din privirea unora îl
intimida. Grandomania din faptele altora îi arătau că oamenii nu
au înţeles nimic din viaţa de zi cu zi. Încă. La vreme de
restrişte,
trişte, băteau la poartă îngrijoraţi:” Roagă-te,
Roagă
părinte şi
pentru mine, Am necazuri mari!” Nu „Rugaţi-vă!”
vă!” Vrem dar nu
ştim să oferim. Sinceritate, respect. Nimic. NU am înţeles că
vom primi funcţie de cum vom oferi...
Nu am ştiut s-l asculta atunci cum nuu ştim să ascultăm
nici acum. Aşa este tot omul...
Aparent îngheboşat de greutăţile vieţii, ne necazuri –
inerente de altfel, cu privirea mereu plecată părintele sta ceasuri
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întregi aşteptând să-şi
şi spună fiecare păsul, duzrerea şi
frământările la Sfânta Spovadă.
povadă. Apoi, cu voce blajină încerca să
ne îndrepte pe calea cea bună. Dar drum fără urcuşuri şi
coborâşuri nu există! Aceleaşi, puţin mai
diferite însă;
urcuşurile părintelui spre vrednica vârstă de 70 de ani au fost
din acelea de prelungă ascultare şi lăuntrică suferinţă. Nu este
dat oricui atare Cruce! Şi nu oricine o poae duce!...
Singurătatea, armă pe care trebuie ss-o ştii mânui, duce
uneori la desnădejde! Dumnezeu este pretutindeni: aşteaptă, te
învredniceşte, te îmbărbătează dar lungimea anilor şi până la
urmă faptul că suntem oameni şi nu mulţi urmaşi ai
Mântuitorului ne apropie de marea vale a plângerii. Cu bune şi
rele! Să ne învrednicească şi pe noi, cei rămaşi să ne purtăm
Crucea asemenea părintelui!

Inovator și surprinzător Ion N. Oprea
uimește
ște cu puterea sa creatoare, cu
versatilitatea sa literară*
Gheorghe CLAPA - Bârlad
Motto:
„...O carte eveniment, a unui autor eveniment,cu care bucuria. Reîntâlnirii este,
fie și pe plan strict editorial, maximă!...”

“Dacăă nu vrei să fii uitat după ce ai murit, sau scrie
lucruri care să merite a fi citite, sau fă lucruri care merită a fi
scrise după dispariția ta” (Benjamin Franklin).
Franklin) “Nimic nu are
mai multă influiență
ță asupra noastră decât cunoașterea acțiunilor
altor oameni” (Andre Maurtis),
), mai ales când ei au înscris un
moment deosebit în cultura timpului. La temelia casei toate
cărămizile au valoare.Acest fapt a fost confirmat și de Ion N.
Oprea, prozator și poet a cărui cărți demonstrează convingător
pasiune, erudiție,
ie, documentare. Întreg rostul scriitorului I.N.O.
în viață
ță este să se identifice cu candela ce dă lumină.
Ion N. Oprea este un împătimit al literei tipărite, activ
participant la viața
ța literară. Volume de versuri originale și
proze, antologii solid documentate
mentate alcătuiesc o operă rezistentă
la eroziunea timpului. Acest vizionar, din mărturisirile căruia
am aflat că nu-și
și mai aparține, împlinind porunca biblică a
curajului moral, este de o vitalitate debordantă, o sinceritate
cuceritoare, o permanentă dorință
ță de perfecționare, un purtător
al valorilor românești.
ști. Spirit neliniștit, constant și sincer
prieten, incurabil altruist, el crede și cultivă prietenia celor ce
știu că nu este posibil să intri în lumea cuvântului cu ură. Este
un distins intelectual, truditor, prețuitor
țuitor al artei, păstrător al
tradițiilor
țiilor vechi îngemănate cu ideile moderne; un om cu o
structură complexă în căutarea esenței
ței existențiale a fiecărei
clipe, profund ancorat în zbuciumul epocii.
Cartea este depozitară a memoriei umanității,
umanită
în era
Gutenberg –pe hârtie, în era informațională
țională -, pe Internet, în a
omului de cultură de bună credință
ță a Cetății. Literatura este una
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din cele mai profunde experiențe umane; nevoia de poveste ține
de însăși esența noastră ca ființe gânditoare. Limba este casă și
patrie pentru scriitori. Limba este un organism viu, care se
auto-reglează. Azi limba română a evoluat, este capabilă de
exprimările cele mai rafinate și pretențioase.
Scriitorul Ion N. Oprea este un model de exigență
cărturărească, stimulent și emblemă pe calea îndeplinirii
propriilor aspirații de cizelare spirituală. Stihurile sale sunt
încărcate de o aură misterioasă, descoperind în el pe poetul din
specia rară a poeților originali. Este un împătimit al frumosului
în poezie. Are în față un Ideal – armonia nu numai artistică, dar
și interumană, sufletul său este dăruit semenilor; un om de o
mare delicatețe sufletească, un talent remarcabil, inovator în
prozodie și poezie originală; un perfecționist, în sensul cel mai
nobil. Creația înnobilează și potolește demonii interiori, oferind
societății modele legitime. Apreciem la Ion N. Oprea grija
pentru litera tipărită, discreția și dăruirea sa.
Poeții nu mor niciodată, dacă nici poezia lor nu moare.
Înțelepciunea poeților este asemănătoare cu cea a profeților
biblici. Poate că ei sunt profeții zilelor noastre.
Domnul Ion N. Oprea „recidivează” cu un nou volum
de eseuri pe verticală intitulat „Tunelul”, apărut la Editura
„Armonii Culturale” din orașul Adjud, județul Vrancea, în anul
2016. Și eu „recidivez” scriind despre acest autor tenace, sincer,
realist și vrednic. Atmosfera cărții este plină de fapte sociale și
mai ales de viață, care au puterea să emoționeze și să ceară
complicitatea la lectură. Feodor Mihailovici Dostoievski
spunea printre altele „... orice carte în genere este monumentul
cel mai durabil, deși e din hârtie...”.
Lectura acestei cărți elevate este o adevărată revelație,
o tămăduire prin cunoaștere de maladia curiozității cronice, o
bae de spirit reconfortantă și atractivă, în care se văd și se simt
altitudnea
morală, înzestrarea culturală și profunzimea
modestiei unei personalități. Ion N. Oprea ne apare astfel ca o
personalitate complexă și proeminentă, un erudit și un inspirat
al hobby-ului statornic: scrisul. Cunoscutul și neobositul exeget
își vădește talentul de dirijor al cuvintelor și ideilor filosofice,
critice și literare; un talent și sincer strunitor al verbului.
I.N.O. este un experimentalist ce-și caută busola, un
trăitor într-o lume literară post- modernă căreia încearcă să i se
regimenteze, un homo-ludens al jemenfisismului de tip newage. Este demn de toată atenția, căci scrisul său impune un
anume respect prin atitudine, profunzime, cât și printr-o
delicatețe a simplității.
În volumul „Tunelul”, scriitorul Ion N. Oprea, înzestrat
cu o vigoare narativă pură și sinceră, plăsmuiește un material
energic, dodora de mișcare, personaje în care viața se exprimă
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impetuos prin evenimente și fapte pline de culoare și
naturalețe. Această categorie literară, eseuri pe verticală, dă
posibilitate autorului ca, în aceeași măsură, să purifice și să
substanțializeze un univers uman real și original, unde
întotdeauna își face apariția un bizar personaj, ce-și acoperă
chipul cu masca dramatică, provocând fantasme care urmează
un traiect artistic dorit de autor. Universul uman reflect de o
limpezime fenomenală, este relevat instantaneu în atitudini
esențiale. Volumul „Tunelul”, despre care facem vorbire,
cuprinde câteva personaje exemplare pentru acest gen de
literatură. Autorul pune în evidență o serie de caractere umane
cu adânci implicații în destinul personajelor și în manifestările
acestora. Ion N. Oprea realizează „harta” psihologică a fiecărui
personaj, rezervând tuturora, cu minuțiozitate, locul cuvenit în
cadrul narațiunii, în concordanță cu trăirile lor existențiale.
Pe Ion N. Oprea l-am citit așa cum i-am citit pe marii
scriitori: de la primul la ultimul titlu, și sunt vreo 70.În cazul
său, mai mult poate decât în al oricărui alt scriitor, acest
exercițiu de fidelitate este obligatoriu. Cărțile sale nu sunt
indiferente una față de cealaltă, ci comunică, toate între ele,
alcătuind un sistem omogen, în care fiecare piesă este necesară
și contribuie la armonia întregului. De altfel, I.N.O. a avut încă
de la primele cărți ambiția operei monumentale, displăcându-i
fragmentarismul și proiectele care încep ambițios dar sucombă
levantin.
Un scriitor, care și-a inventat o lume doar a lui, cu
relații specifice, cu personaje recognoscibile, cu tensiuni
imposibil de epuizat, nu are cum, nu are de ce să inventeze de
fiecare dată; ar fi un semn de inconsecvență față de propriul
univers ficțional, ar reprezenta o evadare din propriul registru,
din propriul teritoriu obsesiv. Scriitorii mari cu adevărat sunt cei
care îndrăznesc și au forța să atace temele mari, teritoriile
profunde, abisale (cuvânt inevitabil) ale acestui fascinant
univers interminabil care este omul.
Cărțile lui Ion N. Oprea nu explică nici istoria, nici
tiparele comportamentale și de caracter indiferente la contextul
social, ci le chestionează permanent. Marea miză a scrisului lui
I.N.O. nu este de a explica sau, cu atât mai puțin, de a ilustra
sau a „descrie” un anumit mecanism social, o epocă istorică, un
sistem politic; autorul nu-și propune să facă nici frescă socială,
nici parabolă subversivă. Ceea ce impresionează în opera lui
Ion N. Oprea este că atacă marile mituri ale omului “dincolo de
mode și de timp”; că ea s-a scris mereu indiferentă la
contextual politic, social, ideologic, impunându-și un climat de
perfectă normalitate.
De un sfert de veac, scriitorul are puterea de-a rămâne
indiferent, față de gustul noilor cititori, față de noile coduri de
lectură, față de recentele rețete care garantează succesul. Ion N.
Oprea este un scriitor care nu-și mai pune problema cititorului
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său, care cel puțin, impune o relație abrazivă, exigentă cu
acesta. Nu-l lingușește, nu-i iese în întâmpinare. Dimpotivă, îl
pune permanent la încercare, îl obligăsă se ridice la nivelul său.
O atitudine, să recunoaștem, aparent sinucigașă în aceste
vremuri. Doar că scrisul marilor creatori nu vizează niciodată
prezentul, ci viitorul. O știau foarte bine anticii, o uităm cu
nonșalanță și superficialitate noi.
Consider că un mare scriitor, cum este Ion N. Oprea, ar
merita mai multă atenție decât a avut parte în ultimul sfert de
veac, când s-a încăpățânat să facă ceea ce a făcut dintotdeauna,
indiferent de epoca pe care a traversat-o, indiferent de situația
socială pe care a avut-o: să scrie. Ca orice mare creator Ion N.
Oprea a avut mereu puterea de a institui prin scrisul său, în
pofida evidențelor, normalitatea.
Este binecunoscut faptul că, în zilele noastre mai mult
ca oricând, bântuită de inversarea valorilor, înțelepciunea din
noi caută înapoi, spre ceeace a fost măreț, durabil și frumos în
creația spirituală a omului ca o revelație a eului spre
ADEVĂR. Ion N. Oprea s-a aplecat asupra foii de hârtie cu
dragoste și har, transpunând în eseuri spre neuitare, revărsând
preaplinul sufletesc din trăiri, sentimente, impresii secvențiale
din Viața de zi cu zi. Se știe demult că misterul cunoașterii duce
omenirea înainte, dar zidurile de timp, faptele și creația umană
ne fascinează atunci când încercăm să o retrăim.
Evident, trecând prin măsura timpului, încercările de
cuantificare spirituală a tot ce există sau a existat, sunt
nemărginite, oferind celor hărăziți cu talent, posibilități de a
explora și de a interpreta, lăsând după ei noi valori literare. Întradevăr, fațetele briliantelor existente deja în marea cultură
umană, dar cu specificul unei țări sau popor, sunt redescoperite:
de a aduce bucurie în suflet și în viață.
Citind eseurile pe verticală ale lui Ion N. Oprea din
volumul “Tunelul”, am rămas impresionat de forța energizantă
transmisă din arderea trăirilor unui creator, ce răzbat în timp, se
transmit altor generații de ființe umane, dovadă oferită cu
bogăție de eseurile sale. considerăm că este de la sine înțeles să
reamintim că Dumnezeu a creat pe om, iar acesta crează, la
rându-i, tinzând spre perfecțiune. Ne face plăcere să asistăm la o
deplină consacrare literară a eseistului Ion N. Oprea, orânduind
în eseuri confesiunile unui suflet generos, cultivate și cu
sensibilitatea unei depline personalități.
Volumul “Tunelul. Eseuri pe verticală”, Editura
“Armonii Culturale” are 218 pagini și cuprinde șase capitole: I,
“Grupuri de interese”, cuprinzând 32 eseuri; II, “Zilele culturale
ale Bârladului”, cu 17 eseuri; III, “Poveste din fapte”, cu 9
eseuri; IV, “Căsătoria”, cu 9 eseuri; V, “Energii”, cu 15 eseuri;
VI, “Cătinel-cătinel”, cu 21 eseuri pe verticală, total 103 eseuri.
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Sensibilitatea cu o pronunțată deschidere spre cititor,
diversitatea stărilor detașat meditative provin dintr-o dispoziție
temperamentală. Discursul lui Ion N. Oprea crează senzația
favorabilă unei receptări atente de lucru cuceritor de nou, de o
vorbire neobișnuită, prefăcută într-un limbaj majestos. Eseurile
lui Ion N. Oprea nu au frontiere, nu uzează de conjuncturi,
lexicul e bogat, rafinat, imaginația luxuriantă, tehnicile
nenumărate, mijloacele de finalizare diverse.
În volumul de eseuri pe verticală “Tunelul”, scriitorul
Ion N. Oprea a întruchipat un imaginar atât de viu, încât acesta
a pornit în căutarea realului. O viață magică pare să cuprindă
cuvintele, cât și lucrurile. Eseurile lui Ion N. Oprea sunt
edificatoare, unde simțirea, trăirea, reflecția sunt autentice.
Pentru autor eseul reprezintă glia din care-și trage seva
cuvintelor, întru așezarea lor într-o ordine firească de idei și
mesaje, încredințându-le bunului cititor ca un sfânt mesaj al său
de lumină și dragoste. Eseurile lui, citite și recitite, nu-și vor
pierde farmecul, dimpotivă, cu cât anii trec, lectura lor relevă
noi fațete.
A scrie despre Ion N. Oprea, scriitorul și omul, este, în
același timp, o întreprindere frumoasă, anevoioasă și riscantă,
chiar și pentru unul care-l cunoaște bine, așa cum pretind. Omul
Ion N. Oprea, ca și scriitorul din el, este un compozit de zile
mari, un personaj veritabil, înavuțit de marea școală a vieții,
care adesea i-a oferit situații paradoxale. În omul Ion N. Oprea
își dau întâlnire aproape toate trăsăturile omenești și dacă vrei
să le descrii trebuie să fii cu mare luare aminte, să le prinzi pe
toate și cum sunt ele în adevăr, că altfel riști să încapi în penița
scriitorului, mereu ascuțită și nimerind călimara în care sunt și
stropi din Cucuta pamfletului, vezi în acest sens cronicile
privitoare la bbliografia cărților sale, mai ales.
Cu noua carte “Tunelul”, Ion N. Oprea revine în
circulația livrescă. Este firesc ca scritorul să-și îngăduie și
perioade de așezare a gândului în cadre mai bine
vitaminizate.De regulă, verbul se optimizează greu și numai
după gestații îndelungate. Observațiile noastre se justifică doar
în cazul scriitorilor bine înțeleniți în procese de creație, care știu
ce înseamnă travaliul, exigența și acribia.
Ion N. Oprea are altă structură. Cu maturitatea sa
scriitoricească nu și-ar permite concesii de la calitate, de la
exigență, de la valoare. Prea a urcat treaptă cu treaptă pentru a
arăta grabă sau amatorism. A rămas același scriitor scrupulous
și riguros, care nu se amăgește cu iluzii improvizate. Are știința
lucrului bine făcut și n-ar coborî ștacheta pe care a urcat-o atât
de sus, de-a cules atâtea aprecieri și recunoașteri publice.
Scriitorul Ion N. Oprea este bine situat în peisajul liricii noastre
actuale. Volumul său recent Tunelul cuprinde eseuri mișcătoare,
create din suflet, nu fabricate din creier. Parcă fiecare rând este

Lohanul nr. 40, decembrie 2016

literatură
literatur
de sine stătător (precum un poem într-un vers), ca o metaforă
plutitoare.
A încerca să creionezi în cuvinte persoana și
personalitatea scriitorului Ion N. Oprea, nu o vei putea face mai
bine decât a făcut-o el însuși. Cine dorește să îl descifreze nu
are alt mod decât acela de a-i citi cărțile. Între coperțile sale se
află Sinele său care nu poate fi exploatat, ci doar simțit. A
cunoscut culturi și religii ca unpelerin dar și ca explorator. Cu
privirea sa a cercetat lumea, în general, și omul în special,
căutându-i înțelesurile nu în afară ci în zonele tainice, de
adâncime.
Autorul cărții de față este o personalitate cu un
curriculum vitae cultural de excepție, cu preocupări și veleități
spirituale de o diversitate surprinzătoare, dar cartea a fost
întotdeauna amanta sa de taină, frumoasă și tulburătoare,
capricioasă și dătătoare de energii fulgurante, febrile sau
anxioasă, pe care a scos-o în lume doar în haină de ceremonie a
limbii române.
Avem în fața noastră cartea de eseuri pe vertical
“Tunelul” a scriitorului Ion N. Oprea, un nume dintre cele
scrise, în curtea vieții literaturii române, iar constelația
autorilor din care și el face parte, tare mai seamănă cu cerul
înstelat. El este ca o albină care culege mierea din flori, ca un
corăbier care, pentru aș salva ambarcațiunea, aruncă ancora în
cerul de pe fundul mării. Prin transfigurare el întoarce lumea în
cuvânt, adică exact acolo de unde ea a purces.
Între scriitorii contemporani, Ion N. Oprea este unul
dintre foarte puținii creatori ai unui limbaj propriu, aducând
ceea ce economiștii numesc „plusvaloare” limbii române.
Lexicul e nivelul unde se manifestă, cel mai intens, invenția,
creativitatea, intenționalitatea literară. În scrierile lui Ion N.
Oprea cuvintele se cheamă unele pe altele, se înșurubează unul
în celălalt, calea părând a fi sonoritatea, „rădăcina” și,
deopotrivă, terminația lor, dar, din ceea ce ar putea fi un joc
amuza(n)t cu lexicul, crește sensul nou, fie prin „deturnarea”
celui vechi, în fapt, prin îmbogățirea lui, fie printr-un sens cu
totul nou, nemaivăzut. Invenții lexicale fără număr, cuvinte în
carte din cărți, litere jucate pentru cuvinte noi, accente
modificate, forțează cuvintele vechi până în zariștea noului
limbaj literar: odată create, cuvintele circulă liber, se
socializează cu altele, vechi și noi, structurează o lume.
Crează universuri noi, nemaiîntâlnite și, mai mult,
jocurile sale ivesc tragicul, dând sentimentul timpului.
Cuvintele sunt numai ale sale, nu pot fi folosite de alții pentru
că sensul, frumusețea și dulceața lor sunt, întregi, doar în
(con)textele sale literare. În laboratoarele catifelate, antifonate
ale autorului, nu doar limba română e supusă experimentului
alchimiei; jocul cuvintelor e, în fapt, povestea ființei
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interioare. Formulei conform căreia se „tratează” cuvintele
limbii române, care cresc unul în/din celălalt, i se supun în
atelierul bijutierului. Scriitorul Ion N. Oprea este un vrăjitor al
cuvintelor, e un creator de imagini, figuri, lumi noi, într-o
cromatică fastuoasă.
„Un lucru este sigur – nu e pierdut, pentru omul
scrisului, timpul petrecut în fața foii albe...” (i-ar spune fostul
său coleg de Liceu, Lucian Raicu în „Scene, reflecții,
fragmente”, Editura „Cartea Românească”, București, 1994).
Ion N. Oprea scriitor cu un solid prestigiu în literatura
actuală – izbutește cu „Tunelul” să ne cucerească de la prima
pagină, farmecul lecturii păstrându-se pe tot parcursul, iar
ultima pagină nu face decât să ne trezească regretul căminunatul
joc, care se numește arta scriitorului, se oprește aici cu speranța
cănerăbdarea noastră de a citi următorul volum va fi curând
satisfăcută:„La revedere moarte/ i-am zis/ celei cu Coasa/ și am
ieșit/din tunel,/din tunelul despre care se vorbește atâta,/dar am
călătorit prin el/ datorită doctorului Branici,/ și am ieșit din el/
strigat de Mariana,/nora mea,/ pe care/ ca prin ceață/am și
zărit-o la capătul patului/și—mi spunea:/”tată,/hai acasă,/că
avem atâta de treabă!...” Eseurile lui I.N.O.,îmbibate de seva
rară și tare a înțelepciunii, a ironiei ascuțite, cu aluzii directe la
istoria recentă, a fanteziei neîngrădite de nici un canon, de
simțul duratei într-un timp cu coordonatele convenționale și
care nici nu știe de noi, vin cu propriile lor originalități, fără
trucuri, așa cum știu să fie adevărații scriitori. Și, nu în ultimul
rând Ion N. Oprea care beneficiind de un talent de excepție ne
privește direct în ochi și zice: „iată,/sunt iarăși viu,/ muncesc
din greu/cum am făcut-o mereu...”
Îndrăzneț în spirit, prudent în acțiune, cu o energie
binevoitoare, dublată de exigență și autoexigență, Ion N. Oprea
reușește să se facă respectat și îndrăgit de toți cei ce au
privilegiul să-l cunoască. În fața naturii, cea mai pură dintre
bucuriile hărăzite omului, știe să descopere un limbaj comun
când vrea să-și odihnească spiritul, caută să uite de urâțeniile,
durerile existenței, concentrându-se asupra a tot ce ne face să
credem că lumea poate fi frumoasă – prietenia.
Autorul dă dovadă de acribie, hărnicie, corectitudine,
muncă sistematică, tenacitate, voință și competență intelectuală.
În cele șase capitole: “Grupuri de interese”, “Zilele culturale ale
Bârladului”, “ Poveste din fapte”,„Căsătoria”, „Energii”,
„Cătinel-cătinel”, stilul cadențat, cu respirații egale și plăcute,
erudiția este absorbită de narațiune, ironia și emoția sunt
discrete. Însă nici acest efort uriaș nu l-a obosit pe redutabilul
om de cultură, care a continuat să slujească în diferite chipuri
bune pe ogorul literaturii române, dând la lumină alte lucruri
neștiute, activând neobosit în plan publicistic, participând la
numeroase manifestări publice, mereu cu prestanță, seriozitate
și competență, probând o memorie redutabilă, mereu proaspătă

Lohanul nr. 40, decembrie 2016

literatură
literatur
și uimitoare, de un capital incomensurabil de informații, ferm și
inatacabil, dar, pe lângă toate, cu un umor personal cuceritor și
dezarmant, ce face un tandem original cu modul său tranșant de
a spune lucrurilor pe nume. Există în eseurile care alcătuiesc
volumul „Tunelul” o linie melodică interioară, declanșată de
redeveloparea mentală a unor secvențe de fim (real) ce dau
măsura reputației de care se bucură Ion N. Oprea. Cartea este un
îndemn dedicat puterii creatoare a omului, bucuriei de a face
bine semenilor ca mod de viață. Scrisul îl ajută pe Ion N. Oprea
să regăsească modul de acțiune și compensează câte ceva din
zădărnicia care îmbătrânește, zilnic cu noi. Scrisul devine ca o
rugăciune, cum și spunea Kafka.
Sunt oameni pentru care a scrie, a edita cărți este mai
mult decât o meserie: există un jurământ de fidelitate, de
statornicie. Ne-am obișnuit atât de mult cu prezența lui Ion N.
Oprea în chenarul paginilor de carte, de revistă, prin însăși viața
cuvântului, nemuritor, atunci când are infailibila forță de tăiere
a diamantului. Opera îl reprezintă în toate detaliile sensibilității
și reflexivității sale. În cărțile sale, stratul este extrem de
subțire, lăsând să transpară fără dificultate realitatea
întâmplărilor, a personajelor și a stărilor trăite și descrise de
autor. Reîntâlnirea cu creația lui Ion N. Oprea a însemnat mai
mult decât obișnuitul ritual de bun venit la apariția unei cărți.
Într-un moment extrem de tensionat al contemporaneității,
nevoia de a scrie contrazice aforismul despre tăcere muzelor
atunci când armele vorbesc. Interesul pentru literatură nu scade ,
așa cum am fi încredințați s-o credem, o dată cu uriașele
mutații survenite în mentalitatea umană în era informațională.
Ce trăsături specifice acestora pot fi evidențiate? Capacitatea de
a merge la esențe, spontanietatea, vasele comunicante între real
și ireal, forța de sinteză, de analiză a profunzimilor sufletului
omenesc.
Simțeam nevoia unei astfel de cărți, era imperios
necesară și e bine că a venit. Scriind aceste rânduri, mă gândesc
la fericita armonie dintre exterior și interior a acestui scriitor de
excepție al nostru, al tuturor, impus în cugetele contemporanilor
nu numai prin scăpărătoarea inteligență, erudiție, dar oratoric,
literar, eleganță a manierelor, ci și prin orgoliul unei rar întâlnite
consecvențe față de opțiunile sale din tinerețe.
Scrisul este supapa de siguranță care-i permite lui
I.N.O. să-și păstreze rațiunea de a exista. Pentru el, viața e
mijloc, nu scop. Crede într-un apostolat al scriitorului, a cărui
misiune este să bucure pe alții. Genialitatea este,desigur, un dat,
dar nu se concretizează fără a trece prin purgatoriul
nemulțumirii de sine, scriind și ștergând, revenind și dând, din
nou materia la retopit.
Volumul „Tunelul” este, concomitent, un regal și o
revelație. Un regal pentru că avem ocazia să savurăm din nou
atât de particulara literatură a lui Ion N. Oprea, scriitor care,
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rămânând fidel generației alături de care a pășit în literatură - și
a cărei memorie o evocă și o apără - , și-a creat totuși, un stil
personal care îl deosebește de oricare dintre colegii săi.
Recunoști o pagină de Ion N. Oprea de la primele rânduri și,
odată începute aceste rânduri, nu mai lași cartea din mână până
când nu o termini. Autorul scrie cu o pasiune debordantă pentru
literatură și pentru limba română, iar această pasiune trece în
pagină și îl cuprinde și pe cititor.
Autorul a ajuns la o vârstă în care încearcă să transmită
mesajul printr-o scriitură pe gustul cititorului care nu mai are
răbdarea de a se pune în starea detașată de spirit pe care o cere
eseul. Este vorba despre o proză poetică și vizionară care
încearcă să declanșeze în cititor ceea ce poezia își propune. Din
punct de vedere al structurii, ar fi vorba de o anume împletire
între povestire, poem și proză, analiză psihanalitică și mărturie
spirituală. Formula asta i-a oferit șansa de a atinge mai multe
niveluri, și de scriitură, dar și de acces la realitate (emoțională,
psihică, intelectuală și chiar spiritual-filozofică).
„Tunelul” este și mărturisie și povestire, este și poem
în proză și, în general, el vrea să sugereze că prin transfigurarea
literară, estetică, putem avea acces la o dilatare a percepțiilor, a
senzațiilor, a emoțiilor și a înțelegerii lumii. O carte mult
apreciată, cu semnificații profunde pentru actualitatea pe care o
trăim. Lansarea recentei cărți a lui Ion N. Oprea, cu un titlu pe
cât de emblematic, dar pe atât de incitant (conținutul cărții vine
să acutizeze această incitație), „Tunelul” ne oferă ocazia de a
readuce în atenția cititorilor noștri o personalitate a
intelectualilor din România prezentă care nu poate sta
indiferentă cum și de ce trăim așa!
“Ca de fiecare dată, maestrul Ion Nicolae Oprea, cu o
capacitate extraordinară de a surprinde esența aflată în miezul
fiecărei zile, a fiecărei ore, a fiecărui minut, din realitatea dură a
vremurilor noastre, fără a face abuz de un ton moralizator ori
fără a-și conferi atributele unei înțelepciuni atotcunoscătoare,
reușește să readucă în atenție momente memorabile din viașa
societății românești, unele secvențe de-a râsu-plânsu din
politichia momentului, fiind, prin ele –însele, porți calitativ
savuroase de umor.
Mereu inovator și surprinzător, Ion Nicolae Oprea,
aflat la o vârstă respectabilă, uimește cu puterea sa creatoare, cu
versatilitatea sa literară, fiind un exemplu demn de urmat pentru
mulți dintre autorii momentului. În fiecare lucrare a sa, se poate
redescoperi și reconfirma constanta personalității publicistului
ieșean –generozitatea, dispusă mereu să ajute și să promoveze
valoarea, fără a face, însă, niciun compromis, care să-i afecteze
imaculata reputație, pe care cu atâta trudă și-a construit-o. O
carte eveniment, a unui autor eveniment, cu care bucuria
reîntâlnirii este, fie doar și pe plan strict editorial, maximă!...
(Gheorghe A. Stroia).
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Ion N. Oprea este un combatant, chiar sub aspectul său
exterior, de om modest, liniștit,
știt, se ascunde inima unui „cavaler
fără teamă și fără prihană” în sensul luptei pentru civiliza
civilizație și
cultură. Cărțile sale sunt „blazoane”cucerite într
într-un veritabil
turnir la curtea nemuritorului rege al tuturor timpurilor –
Cuvântul. El vine în fața
ța cititorului cu o „sumă” de evocări,
judecăți
ți de valoare, eseuri pe verticală (scurte proze), reflecții
cu totul încântătoare și totodată profunde. Alternanța unor texte
de diferite
rite dimensiuni creează impresia unei benefice absențe
absen
ale obstinației,
ției, a ambiției de a demonstra „ceva
„ceva”. Cuceritoare
este absoluta sinceritate a prozatorului-eseist,
eseist, la fel cum
inteligența
ța sa artistică și spiritul filosofic îl însoțesc permanent.
Tonul este echilibrat, iar cartea se citește
ște pe nerăsuflate, ea este
pasionantă și plină de învățăminte.
Tudor Arghezi în „Scrieri XXVI” spunea: „...Cartea e
o făgăduință,
ță, o călătorie prin suflete, gânduri și frumuseți”.
Sunt surprinse, cu multă veridicitate, mai cu seamă, tipologii
aparținând
ținând mediului orășenesc (a se vedea Capitolul al II
II-lea
intitulat „Zilele culturale ale Bârladului”). Punctul de pornire
este depășit
șit de delicatețea cu care știe să descrie situații de
viață
ță prin care trec personajele. Există în toate eseurile lui Ion
N. Oprea o aplecare spre pictural, spre metaforie, în stare să
aline cele mai dramatice situații
ții din viață; aptitudine-cheie
aptitudine
pentru un scriitor de certă vocație.
ție. În toate retrăirile sale Ion
I N.
Oprea încearcă și reușește să transmită senzația reconfortantă a
vieții
ții care se reînnoiește. Cu lirism amestecat cu umor, autorul
știe să extragă din diverse momente ale existenței, selectate spre
a fi metamorfozate în pagini de carte, elementul memo
memorabil
bucurându-se să-l poată transmite cititorilor.
Ion N. Oprea este un om de condei, fiind nu numai
autor de cărți,
ți, dar și publicist. Talentul său de scriitor răzbate în
volumele deja publicate și apreciate de critică. Este un model de
exigență cărturărească, stimulent și emblemă pe calea
îndeplinirii propriilor aspirații
ții de cizelare spirituală. Acest
vizionar, din mărturisirile căruia am aflat că nu--și mai aparține,
împlinind porunca biblică a curajului moral, este de o vitalitate
debordantă, o sinceritate
ate cuceritoare, o permanentă dorin
dorință de
perfecționare, un purtător al valorilor românești.
Spirit neliniștit,
știt, constant și sincer prieten, incurabil
altruist, el crede și cultivă prietenia celor ce știu că nu este
posibil să intri în lumea cuvântului cu ură.
ă. Pentru omul de
cultură – spirit efervescent, personalitate luminoasă, închizând
în ea dăruirea unui suflet mare – pentru Ion N. Oprea, nimic nu
este mai sublim decât UMANITATEA. Artist al Cuvântului,
lasă opera sa, tulburătoare confesiune, să vorbească.
*Ion N. Oprea, “Tunelul. Eseuri pe verticală”, Editura “Armonii culturale”,
Adjud, Vrancea, 2016.

Se împlinesc 100 de ani de la moartea lui
Ștefan Luchian. ”Trebuie să termin macii
aceia”

De mulți
ți ani Ștefan Luchian se lupta cu paralizia.
Pentru a-ll ajuta, rudele sale din familia Cocea i-au
i
propus
să locuiască în casa lor din București,
Bucure
fapt care s-a și
întâmplat.

A

nul 1916 aduce o agravare a sănătății
sănătă și pictorul se
stingea încetul cu încetul. În camera sa din strada
Primăverii toți căutau să-ii ofere lini
liniștea de care avea
nevoie. Cumpărătorii se mai răriseră pentru că nu mai avea ce
vinde și se știa că din cauza paraliziei aproape că nu mai
pictează. Tablourile sale se vindeau și revindeu
revind ca la bursă mai
ales că teama de război îi făcea pe mulți
mul să caute ”investiții
sigure”.
Boala țintea acum ultimele citadele în care se cuibărise dorul de
viață:
ță: inima și creierul. Spre sfârșitul lunii iunie au fost nopți în
care familia era sigură că nu
u va mai supravie
supraviețui. Se înăbușea,
horcăia și nu mai recunoștea pe nimeni din preajmă. Diminețile
își
și mai venea în fire, ba uneori mai putea glumi:
- V-am tras o sperietură strașnică?
șnică? Ei, nu scăpați de mine cu una
cu două. Trebuie să termin macii aceia.
Într-una din aceste dimineți
ți se aude soneria stăruitor apăsată de
parcă ar fi venit poștașul
ștașul cu vreo telegramă. Răsună apoi în
antret niște
ște voci străine și se aude glasul răstit al lui Ernest
Cocea, aflat în concediu.
- Nu se poate să intrați. E bolnav rău. Azi-noapte
Azi
a fost medicul.
Vă rog, înțelegeți, fiți oameni.
În camera bolnavului Paulina, Lorica și Traian rămăseseră
încremeniți.
ți. Ștefan Luchian cu capul scufundat în perne și
trupul țeapăn, nu deslușea pricina neliniștii celorlalți. Deodată,
ușa se deschide:
-Sunt
Sunt procurorul Clement Ionescu. S
S-a depus la parchet o
reclamație
ție împotriva domnului Ștefan Luchian, domiciliat în
strada Primăverii nr. 29, București.
ști. Este acuzat că având
cunoștință
ștință de cauză și în scop lucrativ, lasă să i se falsifice
tablourile
ile de către numitul Traian Cornescu (soțul
(so
nepoatei
Laura Cocea), pictor, domiciliat în aceea
aceeași casă. Tablourile sunt
semnate apoi de Ștefan Luchian și vândute drept operele sale.
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Alături de procuror era reclamantul Victor Filotti și grefierul
Tase Tănase. Filotti se repede și spune că în cameră erau și
Luchian și Cornescu. Procurorul este deranjat de această
atitudine.
-Je vous prie, mon cher, c’est mon role, maintenant (Vă rog,
acesta este rolul meu). Apoi mai tare spune: Vă rog cu cine
vorbesc? Dumnealui este Ștefan Luchian, nu? Și
dumneavoastră, Traian Cornescu? Doamnele și domnul care mau întâmpinat sunt rugați să părăsească odaia și să stea la
dispoziția noastră dincolo.
Când ceilalți pleacă zice:
- Ce aveți de spus, domnule Luchian? Amintindu-și ca prin
somn cele auzite, pictorul răspunde rar și încetișor, cu glasu-i
stins, înfiorat de mârșăviile ce nu-l cruțau nici în preajma
morții:
-Totul este o născocire….ceea ce semnez este opera mea și
numai a mea. Traian Cornescu își semneză lucrările lui… Mă
ajută la pregătirea culorilor, îmi leagă pensula de mâini (era
aproape paralizat), dar ce se ivește pe pânză este opera mea.
- Un om paralizat nu poate picta. E clar ca lumina zilei, zice
mulțumit procurorul.
- Am pictat până acum ceva vreme…Am zile bune și zile rele…
Priviți macii aceia pe care i-am început și nu i-am putut duce la
sfârșit…S-a uscat pasta…dacă îi lucra un altul putea termina
tabloul în aceeași zi. E neterminat pentru că am făcut ce am
putut și am amânat restul pentru o zi mai bună.
Omul legii privește macii, apoi tablourile de pe pereți. Traian
Cornescu îl întreabă:
- N-ați văzut până acum lucrări de Luchian? V-ați putea da mai
lesne seama de absurditatea acuzației.
- Pictorul a recunoscut singur că întrebuințează o tehnică
misterioasă…Pensula legată de mână? Hmmm… Cum vine
asta? Brațe paralizate care totuși lucrează?! N-am mai auzit
asta.
- În ultimii ani așa a pictat și n-a fost mai prejos de ceea ce
făcuse înainte, nu vă plac macii aceia? Au răsărit din câteva
izbituri ale penelului legat de încheietura mâinii. Dar e greu de
explicat.
-Văd și eu. Domnule grefier, adu, te rog tablourile falsificate.
Grefierul aduce două tablouri: unul înfățișa crizanteme, iar
celălalt bujori albi.
- De cine sunt lucrate aceste două tablouri, domnule Luchian?
Pictorul e săgetat de dureri când încearcă să-și ridice capul mare
și osos, cu ochii de chihlimbar. Traian mai așează o pernă și îl
saltă puțin din umeri.
- Sunt opera mea. Priviți bujorii de pe perete și comparați-i cu
cei ai dumneavoastă. Sunt de aceeași mână trudiți. Regret că nu
am crizanteme aici.
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- Cine-mi spune că bujorii ăia nu-s falșii sau aștilalți nu-s
copiați de nepot, după ăilalți, zice Filotti, repezindu-se când la
taboul de pe perete, când la cel al procurorului.
În cele din urmă, Clement Ionescu ia o declarație lui Luchian.
- Rămâne să chemăm un expert pentru a compara tablourile și a
cerceta adevărul asupra misterioasei tehnici a domnului
Luchian. Bună ziua, domnilor.
Filotti nu-l părăsește pe Luchian. În antret, exasperat și mânios,
Ernest Cocea îi spune procurorului că fără să vrea se face
unealta unui coțcar, despre care se zvoneștre că-l vor da în gât
în curând matrapazlâcurile săvârșite.
-Domnule procuror, escrocheria nu-i la noi în casă ci în
treburile și afacerile reclamantului. Ești om tânăr și-i păcat să-ți
încarci conștiința, făcând jocurile unui nemernic, împotriva
căruia se duc cercetări discrete chiar zilele acestea (Ernest
primise informațiile de la un alt procuror). Procedează cum
trebuie, domnule procuror, informează-te și vei vedea că acolo
unde ți se pare ceva necurat e tocmai un eroism artistic, o luptă
cu boala pentru a-i smulge puteri noi. Și vezi prin cine a
cumpărat cele două tablouri și cine i-o fi spus că sunt false.
În timp ce avocatul statului se gândea, Ernest îi spune soției:
- Ce-o fi vrând coțcarul de-a rămas cu Ștefan? Sigur vrea alte
tablouri ca să-și retragă reclamația. Prostului i-o fi intrat în cap
că într-adevăr nu-s de Ștefan. Între un negustor și un artist,
asemenea oameni dau crezare întotdeauna negustorului. Păcat
că au căzut în mâna lui asemenea frumuseți.
- Cel mai frumos măr cade în gura porcului, adaugă Paulina.
Tocmai când procurorul voia să-l amenințe pe Ernest Cocea,
pomenindu-i de autoritatea lui, de exercițiul funcțiunii, se aude
din cameră glasul înzdrăvenit al pictorului, un glas răgușit,
înfiorat de revoltă:
-Ieși afară, nemernicule. Ce te târgui cu un falsificator? Poți
aduce zece procurori și tot nu-i căpăta un tablou. Nu-s tablouri
de bojocari (pungași).
Filotti iese din cameră și se duce glonț la trăsură. Ulterior s-a
aflat că un misit (samsar) a dorit să cumpere două tablouri de la
Filotti pe un preț mai mic și i-a spus că erau falsuri. Mai mult,
în zilele următoare gazetele au vuit despre afacerile necurate ale
acuzatorului. Deținea o funcție importantă la Direcțiunea
Poștelor și se ocupa cu plata devizelor pentru serviciile prestate
de agențiile poștale străine. Falsificase însă cu 15-20% valoarea
devizelor, iar diferența o depusese la bănci din străinătate. Când
se aude în casa soților Cocea despre ”falsificare” toți surâd cu
amărăciune. Falsificatorul acuzase de fals pe cinstitul și
nepătatul Luchian, căruia în preajma morții i-a fost hărăzită o
asemenea insultă.
A doua zi după mârșăvia săvârșită de Victor Filotti, în camera
din strada Primăverii nu mai intră decât familia și medicul. Se
luaseră florile spre a nu încărca aerul cu miresme prea tari.
Rămăseseră doar câțiva trandafiri la căpătâiul bolnavului.
Paulina și Lorica nu dormiseră toată noaptea, iar ceilalți un
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psihologie
somn iepuresc. Inima slăbea, iar chipul celui chinuit până în
asfințit
țit se lumina. Căpăta lumina unei liniști pe care nu o
avusese niciodată. Cumplita tulburare din ajun se risipise.
Revolta amuțise. Conștiința plină de doruri și de măreție, ochii
cei duioși și buni, i-au
au mai rămas treji până înspre zori, când
inima nu a mai bătut și gheața morții a cuprins întregul trup.
Primele flori, aduse în zorii zilei de 28 iunie 1916 au fost
trandafirii, crinii și garoafele roșii ale florăresei,
răresei, care ca de
obicei lăsa ce-i mai frumos la casa pictorului și apoi se ducea să
vândă în Piața
ța Amzei. Florăreasa era fiica Saftei, modelul de
odinioară și nepoata lui Moș Nicolae Cobzarul. Ștefan Luchian
fost în înmormântat la cimitirul Bellu, pe 30 iunie, spre asfin
asfințit.
S-au
au rostit două cuvântări despre ”unul din făuritorii de seamă
ai culturii și conștiinței românești. A redat pe pânză toate
sentimentele frumoase ale poporului român”. http://www.istorie
http://www.istorie-pescurt.ro

14 afirmații
ții ÎNFRICOȘĂTOARE despre
surprizele creierului, psihicului și cele ale
subconștientului
Tatiana Chernigovskaya
Profesorul Tatiana Chernigovskaya, doctor în biologie
și filologie, susține prelegeri interesante și utile despre
creier, conștient
știent și subconștient, inteligența artificială și
gândire.

U

neori, aceasta vine cu declarații
ții absolut senzaționale și
uimitoare
imitoare
despre
misterele
nesondabile
ale
„computerului” uman. În unele dintre aceste afirma
afirmații e
imposibil de crezut.

subconștient în genere nimeni nu știe nimic, așa că mai bine să
închidem subiectul dat.
4. Trebuie să luăm în serios creierul nostru, pentru că acesta
manevrează o abilitate magică de a ne în
înșela. Amintiți-vă de
halucinații.
ții. Persoana care le vede nu poate fi convinsă că
acestea nu există. Pentru el, aceste halucina
halucinații sunt la fel de reale
ca și paharul pe care-l țin în mână în momentul de față. Creierul
îl bate la cap, oferindu-i toate informațiile
țiile senzoriale astfel încât
să i se pară că halucinațiile sunt reale.
5. Trebuie să te deschizi și să vorbești despre poblema ta că să
nu-ți
ți ieși din minți. Pentru asta există preoți, prieteni sau
psihoterapeuți.
ți. Așchia, dacă nu este îndepărtată, produce
inflamație
ție și infectează sângele. Oamenii care tac și păstrează
totul în sine, sunt sub risc psihologic și psihic grav.
6. Oamenii trebuie să lucreze cu capul, asta salvează creierul.
Oamenii inteligenți
ți trăiesc mai mult decât ceilalți.
7. Nu poți
ți inventa ceva conform unui plan bine chibzuit, dar
totuși
și cele mai grandioase idei se ivesc min
minților pregătite,
inițiate.
țiate. Anume Mendeleev a visat tabelul periodic, și nu
bucătarul lui. De ce? Pentru că Mendeleev a reflectat mult timp
asupra acestui tabel, iar creierul probabil s-a
s săturat de
gândurile abundente și i-a oferit printr--un „click” ideea în vis.
8. Niciodată nu compara acrul cu pătratul. Fiecare persoană este
geniu în domeniul său de activitate.
9. Întotdeauna mă sperie gândul că în viitorul apropiat
inteligența
ța artificială ne va percepe ca ființe individuale. În acel
moment ea va avea planurile,
nurile, motivele și obiectivele sale, iar
noi, vă asigur, nu ne vom încadra în acest con
conținut.
10. Creierul nostru este independent de noi și singur ia toate
deciziile, doar că la un anumit moment, acesta ne trimite un
semnal care creează iluzia că toate deciziile
eciziile au fost luate doar de
noi.

1. Creierul nostru este un lucru atât de misterios încât ne pare că
oamenii sunt cei care-l posedă și nu invers. În realitate încă
trebuie să demonstrăm asta.
2. Creierul ia decizii cu 30 de secunde mai devreme ca omul să
le conștientizeze. 30 de secunde – o mare bucată de vreme
pentru activitatea creierului. Deci, cine totuși
și decide totul: omul
sau creierul lui?
3. V-ați gândit vreodată
ată cine e de fapt „stăpânul în casă”? Prea
mulți s-au
au adunat deja: genomul, tipul psihosomatic, receptorii
și multe alte lucruri. Aș vrea să știu cine e creatura care se
consideră atotputernică de a lua mereu toate deciziile. Despre
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11. Pentru existența
ța geniilor plătim un preț fabulos. Tulburările
nervoase și mintale debutează și evoluează mai progresiv decât
numărul total de boli oncologice și cardiovasculare, care
prezintă o povară dinamică pentru toate țările dezvoltate.
12. De la naștere
ștere suntem înzestrați cu un computer puternic în
cap în care trebuie să instalăm o varietate de programe. Anumite
programe le primim când ne naștem,
ștem, pe altele le „descărcăm” pe
parcursul întregii vieți.
13. Creierul nu există independent, ca capul profesorului
Dowell, pe farfurie. El are un corp: urechi, mâini, picioare,
piele, de aia el ține minte gustul rujului și știe ce înseamnă când
te mănâncă nasul.
14. Capacitatea de a obține
ține o educație de înaltă calitate poate
deveni un privilegiu de elită disponibil numai pentru „inițiați”.
„ini
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În romanul „Numele trandafirului” de Umberto Eco, autorul
spunea că bibliotecile ar trebui să fie disponibile doar pentru
pesoanele capabile și gata să perceapă cunoștințe complexe. Se
va forma
orma astfel o diviziune între cei care citesc literatură
complexă și cei care trec cu ochii tot felul de afișe și anunțuri și
asimilează informația
ția doar de pe internet. Și această prăpastie
va fi din ce în ce mai mare și se va simți din ce în ce mai
puternic.

De ce suferi de atacuri de panică şi cum să
le opreşti.
Acasă/Învăţăm împreună
Ştii ce este un atac de panică? Pentru mulţi este o
senzaţie de lipsa de aer, palpitaţii, transpiraţie, greaţă,
dureri în piept şi o senzaţie de "depersonalizare" —
sentimentul că nu mai ai control asupra corpului şi că nu
prea ştii unde te afli.

recunoscător; nu te plânge de problemele Lumii." Nu este nimic
rău cu recunoştinţă aplicată cu folos, însă este surprinzător de
uşor să o foloseşti că instrument de autoflagelare şi acest lucru
nu este unul bun. Dacă vrei să reduci şansele de a avea un atac
de panică iată un sfat: Acceptă-ţi
ţi sentimentele - toate. Nu te
gândi că sunt sau nu bune, că sunt sau nu nobile. Nu te judecă
prea aspru. Gândeşte-te
te că aproape totul în viaţă este subiectiv
şi sentimentele tale nu reprezintă în mod necesar adevărul
obiectiv. Poate că alţii au o părere diferită de a ta, însă acest
lucru nu înseamnă că greşiţi, nici tu, nici ei - oricât de ciudat ar
părea.
Însă sentimentele tale conţin adevărul lor emoţional şi devin
mult mai uşor de gestionat atunci când încetăm să le
l reprimăm
şi
să
le
facem
să
dispară.
Sursă
utilizată:
http://www.mindbodygreen.com/0-26038/why-you
you-really-get-panic-attackshow-to-make-em-stop.html

20 de citate motivaţionale despre
atitudinea mentală pozitivă

O

plăcere,
nu-ii
aşa?
Nu.
Chiar
deloc.
Însă, dincolo de simptome, haideţi să vedem ce se
ascunde în spatele unui atac de panică. Sunt mai multe
păreri, însă
nsă cea mai bună explicaţie ar fi că atacul de panică
reprezintă o acumulare de emoţii reprimate care ies la suprafaţă
în plină forţă. Este că şi cum scoţi capacul unui hidrant; toată
apă ţinută prizonieră în adâncime ţâşneşte cu putere la
suprafaţă.
Avândd în vedere că simptomele unui atac de panică sunt,
practic, similare cu cele ale unui atac de cord, este întotdeauna
recomandabil să mergi la urgenţă pentru un consult dacă
simptomele se manifestă pentru prima oară - însă, în afară de
electrocardiogramă, ştii cum poţi face diferenţa între un atac de
panică şi un atac de cord?
Indiciu: Doar pentru că nu a existat un factor emoţional
declanşator evident, nu înseamnă că nu ai un atac de panică.
Este uşor să confunzi un atac de panică cu un atac de cord când
nu eşti conştient de factorul emoţional declanşator.
Mulţi cred că atacurile de panică sunt un fenomen fizic, pentru
simplul motiv că apelează la medicamente pentru a le trata, ceea
ce
le
face
să
pară o tulburare
fizică,
nu?
Însă atacurile de panică nu sunt, în general, cauzate de tulburări
de neurochimie. Ele sunt declanşate de emoţiile din viaţă
noastră - sunt, de fapt, un exemplu uimitor pentru relaţia
relaţi mintecorp. Atacurile de panică sunt greu de înţeles pentru că mintea
ne joacă feste. Tendinţa naturală
rală a minţii raţionale este să
minimalizeze provocările emoţionale. Negarea, reprimarea,
proiectarea, compartimentarea sau formarea reacţiilor - toate
apar când tindem să idealizăm persoanele pe care le iubim astfel
încât să nu fim obligaţi să admitem că simţim manie sau
resentimente faţă de ei. Mai mult decât atât, cultură în care
trăim nu face decât să ne transmită mesaje care să ne facă să
înţelegem şi mai greu propriile emoţii. "Concentrează
"Concentrează-te pe
partea pozitivă; gândeşte-te
te la lucrurile pentru care eeşti
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Mike Dooley
Printre cele mai valoroase şi durabile investiţii pe care
le poţi face în viaţă sunt cele care contribuie la dezvoltarea
potenţialului tău.

P

ăstrează întotdeauna obiceiul de a citi din cele mai
apreciate lucrări în domeniul care te pasionează. Dincolo
de toate, construieşte-ţi
ţi o atitudine mentală
me
care să te
susţină în tot ce ţi-ai propus să faci.
Următoarele citate îi aparţin lui Mike Dooley şi sunt preluate
din lucrarea Posibilităţi infinite, una dintre cele mai frumoase
cărţi din domeniul dezvoltării personale.
1. Ori de câte ori în viaţa taa apare un eveniment neaşteptat sau
negândit, el reprezintă întotdeauna un pas înainte într-o
călătorie care te conduce la destinaţia dorită.
2. Gândurile reprezintă scânteia creatoare care pune toate
lucrurile în mişcare, inclusiv timpul şi spaţiul.
3. Percepţia este viziunea pe care o avem asupra lumii şi asupra
noastră, trecută prin filtrul convingerilor noastre.
4. Fericirea este consecinţa percepţiei noastre
noastre, la fel ca toate
celelalte emoţii. La rândul lor, percepţii noastre sunt consecinţa
convingerilor noastre.
5. Provocările reprezintă daruri care ne pot conduce la o mai
mare înţelegere şi la o fericire mai profundă decât ne putem
imagina.
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6. Este uimitor cât de uşor încep să se deruleze lucrurile atunci
când încetezi să mai opui rezistenţă sau să mai insişti să iasă
totul aşa cum vrei tu.
7. Chiar şi cea mai lungă dintre călătorii începe cu un prim
pas. De aceea, focalizează-te
te asupra lucrurilor pe care trebuie să
le faci în ziua respectivă, în ora respectivă sau chiar în minutul
respectiv.

18. Gândurile noastre devin întotdeauna realitate. Fii atent
la conexiuni. Fii cu adevărat atent.
19. Suntem una cu Dumnezeu, cu energia pură. Orice ss-ar
întâmpla în această aventură pe care o numim viaţă, noi ne vom
întoarce întotdeauna la sursa noastră divină, mai înţelepţi, mai
integri, mai bogaţi în experienţă şi mai puternici. Totul este
bine.

8. Ascultarea muzicii, lectura, jogging-ul,
ul, plimbările, reveria
diurnă, mersul la cinematograf, savurarea unei mese excelente,
timpul petrecut în natură, toate pot fi forme de meditaţie. Aceste
activităţi calmează şi liniştesc mintea, permiţând anum
anumite tipuri
de focalizare care nu pot fi experimentate altfel.

20. Bucură-te de viaţă acum! Nu există o cale mai rapidă de aa
ţi împlini visurile decât să fii recunoscător pentru ceea ce ai
acum şi să te bucuri de tot ce trăieşti!

9. Fii creativ şi detaşează-te. Fii conştient că gândurile tale de
astăzi îţi creează realitatea de mâine. Aceasta este legea.

Beneficiile îmbrăţişării şi ale atingerii

10. Actele de credinţă sunt extrem de puternice. Ele
reprezintă demonstraţii
onstraţii fizice aliniate cu visurile tale, care
pornesc de la premisa că acestea s-au
au împlinit sau sunt pe
punctul de a se împlini.
11. Nu te afli niciodată întâmplător într-oo situaţie, ci îţi creezi
întotdeauna (sau atragi către tine) experienţele şi circumstanţele
cir
vieţii, atunci când eşti pregătit să faci faţă.
12. Dacă simți că ai intrat într-oo perioadă de stagnare, foloseşte
foloseştete de timpul liber pentru a lucra mai mult cu gândurile şi
convingerile tale. Perioadele de stagnare sunt un fel de vacanţe
între perioadele creatoare ale vieţii tale. Sunt calmul dinaintea
furtunii manifestării glorioase a dorinţelor tale.
13. Chiar dacă Universul şi mecanismele sale sunt invizibile, în
lumea fizică multe lucruri se schimbă.
14. Este foarte important să înţelegi că ceea ce ceri cu ardoare şi
toate dorinţele tale sunt trecute mai întâi prin filtrul
convingerilor tale. Asigură-te
te întâi că acestea sunt în armonie cu
dorinţele tale. Dacă descoperi că nu sunt aşa, începe să
să-ţi
construieşti convingeri noi, cultivând zi de zi gânduri noi.
15. Oamenii rămân sau ies din viaţa noastră în funcţie de
gândurile, convingerile şi aşteptările tuturor celor implicaţi,
chiar dacă la prima vedere apariţia sau dispariţia lor din viaţa
noastră poate părea întâmplătoare sau nedreaptă.
16. Cu toţii intrăm în viaţa altor oameni numai cu aprobarea
spiritului acestora şi a spiritului nostru, ştiind exact (la acest
nivel) ce rol urmăm să jucăm în viaţa lor şi ce rol urmează să
joace ei în viaţa noastră. Toate aceste roluri sunt conform
convingerilor
rilor noastre (conştiente sau subconştiente) despre
viaţă şi despre noi înşine.
17. Fii bun cu tine însuţi, iartă-te
te şi fii plin de compasiune.
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Psiholog Alina Bl
BlLAGOI

“Milioane şi milioane de ani şi tot nu mi-ar
mi
putea da
jumătate din timpul suficient pentru a descrie acea mică clipă
de eternitate când îţi pui braţele în jurul meu şi eu îmi pun
braţele în jurul tău.”Jacques Prevert
Îmbrăţişarea… un gest mic,
ic, banal, făcut doar pe
jumătate sau din obişnuinţă, un gest pe care îl luăm de cele
mai multe ori că atare…

D

ar acest gest mic poate face minuni mari pentru fiecare
dintre noi. Lăsaţi-va
va îmbrăţişaţi când simţiţi nevoia.
Acordaţi o îmbrăţişare dacă cel de lângă voi are nevoie
de ea. Îmbrăţişarea este un medicament universal. Uneori o rază
de soare. O consolare… O mângâiere… O speranţa… Un gest
uşor prin care îi aminteşti celuilalt că îi eşti alături, la bine şi la
rău
…
Imaginaţi-va că două inimi îşi strig
rig mâinile cu căldură… Este
ceea ce se întâmplă în timpul unei îmbrăţişări. Distanţă dintre
oameni şi inimi se scurtează considerabil în timpul unei
îmbrăţişări autentice. Suntem cel mai aproape de latura noastră
umană. Îmbrăţişaţi cu sinceritate şi din ttoată inima! Îmbrăţişaţi
fără un motiv anume. Îmbrăţişează pe cineva cel puţin o dată pe
zi. Îmbrăţişează de două ori într-oo zi ploioasă. Îmbrăţişează cu
un zâmbet. A ţine ochii închişi este opţional. ‘Cuibareala’ este o
îmbrăţişare prelungită. Îmbrăţişărilee de dinainte de culcare
alungă visele rele. Nu îmbrăţişa niciodată mâine o persoană pe
care ai putea să o îmbrăţişezi astăzi. Nu poţi da o îmbrăţişare
fără să primeşti una înapoi.
De ce să oferim şi să primim îmbrăţişări?
Beneficiile îmbrăţişării şi ale atingerii:
1.Îmbrăţişarea
Îmbrăţişarea reuşeşte, mai pregnant şi mai vizibil decât multe
din lucrurile care ne înconjoară, să ne îmbunătăţească starea de
spirit şi să scadă în schimb nivelul de stres. Conform unui
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studiu efectuat în cadrul Universităţii Carolina de No
Nord, nivelul
cortizolului, un hormon secretat de glandele suprarenale în
condiţii de stres şi tensiune, a scăzut semnificativ când
persoanele participante la studiu au fost îmbrăţişate de
partenerii lor pentru minim 20 de secunde. Un nivel mare al
cortizolului
lui poate determina creşterea tensiunii şi a nivelului de
zahăr din sânge.
2. Îmbrăţişarea reduce tensiunea arterială, având astfel un efect
benefic asupra inimii şi prevenind instalarea anumitor boli ale
inimii. Studii recente au demonstrat că în timpul îmbrăţişării
are loc o eliberare semnificativă de oxitocina, hormonul
ataşamentului
entului şi al iubirii, cel care determina sentimentul de
afecţiune şi de apropiere faţă de cineva. Tot oxitocina joacă un
rol esenţial în relaţia dintre mama şi copil, creând legătură
unică dintre cei doi.
3. Îmbrăţişarea are un efect calmant, având rolul de a regla
bătăile inimii. Conform unui alt studiu, frecvenţa cardiacă a
celor care se îmbrăţişează se reduce cu 5-10
10 bătăi pe minut. Un
alt studiu efectuat în 2000 arată că bebeluşii care au fost
îmbrăţişaţi în timp ce li se efectuau anumite teste la sânge
sân au
plâns mai puţin şi au avut un ritm al inimii mai regulat decât
cei care nu au fost îmbrăţişaţi.

• … îmbrăţişarea vindecă
Îmbrăţişarea, acest schimb minunat de afecţiune, căldură şi
sprijin, nu este specific doar fiinţei umane. Gesturi similare au
fost observate şi la alte specii de animale. Însă alte animale
precum câinii, au tendinţa de a se bucură mai puţin decât
oamenii
enii sau alte primate de plăcerea pe care o oferă o
îmbrăţişare. Câinii, spre exemplu, interpretează aşezarea unei
labute peste alt câine drept semn de dominantă şi nu îi acordă
aceeaşi semnificaţie de protecţie, afecţiune şi sprijin.
O simplă îmbrăţişare poate face din această lume un loc mai
bun. Sursă: suntsanatos.ro

Un mare actor, simbol al frumuseții
frumuse
masculine, despre homosexualitate: Este
împotriva naturii. Noi, bărba
bărbații, ne-am
născut pentru a iubi femeile!

4. Obiceiul de a îmbrăţişa o persoană şi de a-ii freca uşor spatele
facilitează circulaţia sângelui către organele vitale, contribuind
astfel la prevenirea atacurilor de inima.
5.Îmbrăţişarea are un efect stimulant pozitiv şi asupra
sistemului nervos, fiind folosit de multe ori că şi tehnică
terapeutică de către mulţi psihologi.
6. În timpul îmbrăţişării, se eliberează în mod natural şi alte
substanţe chimice benefice, dopamină fiind una dintre ele.
Dopamină este o substanţă secretată de creier, responsabilă de
starea de bine şi de bună dispoziţie a unei persoane.
ÎMBRĂŢIŞAREA…
• … ne face să ne simţim bine
• … risipeşte sentimentul de singurătate
• … ne ajută să ne depăşim fricile
• … ne ajută să ne construim stimă de sine
• … favorizează altruismul
• … controlează apetitul
• … scade tensiunea arterială
• … ne ajută să luptăm împotriva insomniei
• … ne confirmă existenţa noastră fizică
• … scade riscul apariţiei bolilor de inima
• … ajută la scăderea nivelului de cortizol, în cazul femeilor
• … reglează producţia de hemoglobină
• … oferă o alternativă sănătoasă şi sigură la alcool şi droguri
• … transmite sentimentul de ‘a aparţine’
• … efectele
fectele îmbrăţişării au loc chiar şi atunci când îmbrăţişarea
încetează. Îmbunătăţirile fizice şi emoţionale pe care
îmbrăţişarea le aduce organismului durează mai mult decât
îmbrăţişarea în sine
• …ajută la eliberarea durerii fizice
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Unul dintre simbolurile frumuseții
frum
masculine ale
cinematografiei mondiale a împărțit
țit Franța în două după ce
a făcut un comentariu referitor la homosexuali.
”Ne-am
am născut pentru a iubi o femeie, pentru aa-i face curte. Nu
pentru a remorca un bărbat și a ne lăsa seduși de el!”. Declarația
Declaraț
a fost făcută de actorul francez Alain Delon în timpul unei
emisiuni, în direct, difuzată de Canalul France 5 și a provocat
stupoare printre francezi.
”Îmi pare rău să o spun, dar nu mai există diferențe,
diferen nu mai este
respect. Nu am nimic împotriva perso
persoanelor gay, dar, noi,
bărbații,
ții, suntem făcuți pentru a iubi femeile”, a continuat Alain
Delon. Și, pentru că la momentul apariției sale, în 2013, în
emisiunea TV în Franța
ța tocmai fusese aprobată legea privind
căsătoria între persoane de același
și sex, actorul
actoru a subliniat că este
împotriva acestui act normativ care prevede
p
”căsătorie pentru
toți”. ”Ne-am
am născut pentru a iubi o femeie, pentru a-i
a face
curte. Nu pentru a remorca un bărbat și a ne lăsa seduși de el”, a
spus Alain Delon.
Într-un interviu ulterior pentru ziarul Le Figaro, vedeta franceză
spunea că nu este de acord că legea recent adoptată în Franța
Fran le
dă homosexualilor dreptul de a adopta copii. ”Acum mi se tot
spune că trebuie să mă adaptez să trăiesc în aceste timpuri. Dar
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nu pot să mă simt bine într-oo epocă care banalizează și care este
împotriva naturii”, mărturisea Delon.
Actor și producător, câștigător al Premiului César, Alain Delon,
în vârstă de peste 80 de ani, este considerat
erat un monstru sacru al
cinematografiei franceze și internaționale. Ascensiunea sa a fost
rapidă, iar rolurile care l-au
au consacrat rămân cele din ”Rocco și
frații
ții săi”, “Ghepardul” , ”Samuraiul” și ”Clanul sicilienilor”.
Articol relatat de portalul Activenews.

Ce sunt convingerile ?
Cristina G Hlusak
Convingerile sunt precursorul pentru fiecare
experiență
ță din viața ta. Convingerile sunt lentilele sau filtrul
prin care tu vezi viața;
ța; ele te conduc către tot ce tu crezi,
spui și simți.

C

onvingerile creează realitatea ta. Multe convingeri te pot
sprijinii, precum convingerile: „Eu
Eu sunt capabil(ă)„,
capabil(ă) „Eu
sunt adorabil(ă)„, „Eu mă simt în siguran
siguranță„, „Am tot
ceea ce am nevoie pentru a avea prosperitate„,
„, etc.
Care sunt convingeri limitative ?
Alte convingeri
ngeri te pot limita, convingeri precum: „„Nu am
încredere„, „Eu nu sunt interesant(ă)„, „Alte
Alte persoane sunt mai
bune decât mine„, etc.
Cum se formează convingerile ?
Dobândim convingeri prin concluzii derivate de la informa
informațiile
pe care le primim; de exemplu, de la prietenii noștri.
ștri.
De exemplu, dacă prinetenii tăi îți
ți povestesc despre o vacanță
minunată dintr-un loc minunat, informațiile
țiile pe care le
le-ai primit
te pot face să crezi că acela este locul cel mai bun pentru tine
pentru a merge în vacanță. Te duci în acest loc, în vacan
vacanță, unde
această experiență
ță te face să crezi că acel loc este minunat.
Când „înregistrăm” credințele
țele noastre fundamentale despre
noi ?
Însă cele mai multe dintre credințele
țele noastre fundamentale
despre noi înșine sunt înregistrate înainte
nte ca noi să împlinim
vârsta de 7 ani.
Cum ne influențează programele în viață ?
Programele pe care le-am
am dobândit în copilărie de la părin
părinții
noștrii,
ștrii, de la prietenii noștrii, de la profesorii noștrii,
experiențele
țele copilăriei noastre, devin obiceiurile noastre
n
de
percepție și de comportament în viață. Biologic, noi putem fi în
două direcții: direcții înfloritoare – de creștere,
ștere, reușită, sau
direcții de protecție – prin închidere, limitare, stagnare.
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În mare parte, ceea ce determină dacă noi suntem „„în creștere”
sau „în protecție„,
„, este modul în care noi am fost învățați
învă
în
copilărie, mod care se transmite în experiențele
experien
noastre de adult.
Iată câteva exemple: „Eu nu pot” – convingere care determină
limitarea. Această convingere, de cele mai multe ori, este
înregistrată în timpul copilăriei. Multor copii li se spune,
repetat:
Nu vei face nimic în viață
Ești lipsit de valoare
Nu ești suficient de inteligent
Nu contează cât de greu încerci, niciodată nu vei fi destul de
bun
Bani se câștigă greu și greu îi poți
ți menține
Indiferent câți
ți bani vei câștiga, niciodată nu îi vei avea
Nu meriți să reușești
Nimeni nu te va iubi nimeni niciodată cu adevărat
Ce s-ar
ar întâmplă dacă ai putea schimba aceste convingeri
limitative cu alte convingeri de susținere
ținere ?
Îți vor schimba viața,
ța, pentru că vei atrage în viață alte
experiențe. Convingeri de susținere:
Eu pot realiza tot ce aleg în viață
Eu sunt o persoană demnă și valorosă
Sunt inteligent(ă) și capabil(ă)
Eu fac tot ce pot și pentru mine, cel mai bun, este destul de bun
bu
Atrag cu ușurință
șurință bani în viața mea și îi folosesc cu
înțelepciune
Merit fericire și succes în viața mea
Mă iubesc și sunt iubit(ă)

6 lucruri pe care copilul le înva
învață doar de
la tata
Încă din frageda copilarie, o importanță
importan
majoră
pentru copii o are comunicarea cu tatăl.

L

ucrurile stau diferit în cazul tatălui decât în cazul mamei.
Lucruri
precum
jocuri
neobișnuite,
neobi
activități
zgomotoase, idei periculoase de care mamei îi este frică
– toate acestea sunt posibile alături de tata. Micu
Micuții sunt
înnebuniți după jocurile împreunăă cu tati, după momentele când
tata îi aruncă în sus până în tavan, joacă fotbal cu ei sau își
î
imaginează adevărate batalii. Acestea nu sunt doar jocuri și
distracție,
ție, ci o modalitate foarte eficienta ca tatăl să
să-i
transmită copilului experiența
ța și cunoștințele
cunoști
sale și să-i
dezvolte calitățile și independența.
1. Tata nu gângăvește cu copilul. Cineva va spune despre
existența
ța aici a unei distanțări emoționale și va considera drept
un dezavantaj. Cu toate acestea, studiile au arătat că copiii care
aud o vorbire normală își
și dezvoltă mai bine aptitudinile verbale.
2. Tații
ții preferă jocurile fizice, tactile cu copilul lor, iar
mamele sunt mai atrase de jocurile vizuale…
vizuale…și de alintările
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dulci. Aceste jocuri corporale cu tatăl au un rol foarte important
în dezvoltarea echilibrului și a flexibilității corporale.
3. Cu tata devii independent. Tatăl își
și lasă bebelușul, mai mult
decât mama, să iasă din raza lui vizuală și-ii permite să se
depărteze mai mult înainte de a-ll aduce înapoi. Să fie vorba de
interesul stârnit dee ziarul de seara? Sau de indiferența
indiferen în fața
pericolului? Câtuși
și de puțin; el respectă astfel dorința de
explorare a copilului. Când micuțul
țul este confruntat cu o situație
delicată și nouă pentru el, mama se apropie, încercând să
să-i
confere sentimentul de siguranță.
ță. Tatăl, în schimb, păstrează
distanța
ța și lasă copilul să se descurce singur. De asemenea, el
intervine mai rar în activitățile
țile și jocurile copilului, refuzând să
facă unele lucruri în locul acestuia. Simpla neglijen
neglijență? Deloc;
astfel ъl impulsionează să crească și să facă față singur oricărei
situații.
4. Tata pune bazele normelor sociale. Bărbatul nu numai îl
educă pe copil și desfășoară
șoară împreună cu el diferite activități, ci
și îi arată un model de comportament al unui bărbat, îi ara
arată ce
atitudine trebuie să aibă față
ță de viață și față de femeie. Prin
propriul exemplu, tatăl îi arată micuțului
țului cum să depășească
greutățile, îl învață să fie sincer și responsabil.
5. Tata te învață să fii responsabil. „Sunt bărbat” și „pot face
totul” sunt,
unt, deci, sinonime. Cu tata nu vei sta mult timp așezat
a
pe podea și privind desenele animate preferate. Cu tata vei
învăța
ța ce înseamnă adaptarea socială și cum să
să-ți asumi
responsabilitatea pentru greșelile
șelile făcute începând cu vârsta
fragedă.
6. Tatăl promovează modelul masculin pentru copil. Acesta
este atent la relația
ția dintre tatăl și mama sa și acesta va fi
modelul viitoarei sale familii. Așa
șa că, mai devreme sau mai
târziu, copilul îi va urma exemplul tatălui, și nu sfaturile lui.
Adică, un tată care obișnuiește
șnuiește să piardă mult timp tolănit pe
canapea nu va avea nicio șansă să-ii insufle fiului său un mod de
viață sănătos.

Disciplinarea copiilor cu metode de
educaţie pozitivă
Educaţia pozitivă este mai mult o filozofie decât o
metodă. Este un mod complet diferit de abordare a relaţiei
cu copiii, care permite părinţilor să menţină o legătură
apropiată cu aceştia de-aa lungul anilor, educându
educându-i în
acelaşi timp pentru a deveni adulţi responsabili şi oameni
buni.

M

etodele de educaţie tradiţionale de regulă transformă
părinţii şi copiii în adversari, aflaţi într
într-o lupta
continuă de putere şi dominaţie. Acest lucru duce în
mod natural la rupturi între membrii familiei şi la nemulţumiri
în mediul familial. Din fericire,, se poate şi altfel! Metodele de
educaţie pozitivă promovează o relaţie afectuoasă între părinţi şi
copii, aşa cum e şi normal, de altfel, care este în avantajul
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ambelor părţi în călătoria către vârstă adultă. Într
Într-o relaţie
apropiată apare şi cooperarea mult mai uşor, iar odată cu
această, se dezvoltă mai multe sentimente de bucurie şi pace în
familie.
Absenţa pedepsei nu înseamnă absenţa disciplinei.
Mulţi se întreabă dacă această metodă pozitivă de educaţie nu
este una prea permisivă, dar răspunsul este
es cu siguranţă nu.
Părinţii permisivi nu pun limite şi nu impun respectarea lor;
părinţii pozitivi o fac. Poate fi mai greu la început să înveţi să
pui limite fără să impui restricţii sau să ameninţi cu pedepse,
însă totul porneşte de la acceptarea ideii că lipsa pedepselor nu
este acelaşi lucru cu lipsa de disciplină. De altfel, motivul
pentru care copiii nu ar trebui pedepsiţi este că greşelile nu se
corectează doar cu o pedeapsa de stat la colţ. Copiii trebuie să-şi
să
asume răspunderea pentru acţiunile lor,
lo trebuie să înţeleagă cu
ce au greşit şi să-şi
şi corecteze greşelile, să rezolve problemele pe
care le-au
au cauzat şi să înveţe să facă alegeri mai bune în viitor.
Un copil nu învaţă autodisciplină stand, ci făcând ceva. Odată
mentalitatea schimbată şi părinţii
nţii înţeleg că disciplină înseamnă
pur şi simplu educaţie, devine tot mai uşor să
să-ţi îndrumi copilul
fără să fii nevoit să-l pedepseşti.
Cum foloseşti disciplină pozitivă cu copilul tău:
Este foarte tentant să răspunzi la un comportament greşit cu
manie,, agresiune, umilire şi metode tradiţionale de pedeapsa
(timp de izolare în camera sau la colţ, o palmă sau orice alte
astfel de tehnici). Dar există şi metode mai bune - care nu
umilesc copilul şi care pot transformă un comportament
neadecvat într-o oportunitate
unitate de educare şi disciplinare. Iată trei
paşi pentru a dobândi o disciplină pozitivă.
Pasul 1: Identifica nevoia copilului.
Întregul comportament al copilului indică starea sufletească a
acestuia. Comportamentul neadecvat arată o nevoie care nu e
împlinită.
linită. Când identificăm acea nevoie şi o împlinim,
comportamentul neadecvat de regulă dispare. Acest lucru
prezintă ceva probleme cu copiii mai mici şi preşcolarii, care nu
au încă vocabularul necesar pentru a-şi
a
exprimă nevoile şi
intenţiile, însă doar faptul
aptul că înţelegem că un comportament
neadecvat este un strigat de ajutor, nu un act de sfidare a
autorităţii, ne poate ajută că părinţi să acţionăm cu înţelegere şi
înţelepciune.
Uneori nevoia copilului este uşor de identificat, poate fi vorba
de foame sau
au somn, ceea ce se rezolva uşor cu o masă sau un
somn de prânz. În alte cazuri, comportamentul poate semnala
nevoia impunerii unei noi limite, dorinţa de a stăpâni o nouă
abilitate sau o situaţie din cadrul familiei sau din afară ei, cu
care copilul nu se poate acomoda. De exemplu, un copil care a
descoperit bucuria de a sări pe canapea nu este obraznic, doar se
joacă. Chiar şi aşa, probabil că dacă îi vei spune să se oprească,
nu o va face. Ceea ce înseamnă că se impune nevoia unei noi
limite.
Un alt exemplu
mplu este un copil de vârstă şcolară care începe să
dea semne de agresiune sau are o atitudine lipsită de respect în
afară şcolii. Comportamentul trebuie corectat, e adevărat, însă,
este şi un semn că ceva îl preocupă pe copil. Trebuie identificat
motivul agresiunii sau al lipsei de respect şi poate fi, apoi, ajutat
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să-şi rezolve problema şi să-şi
şi corecteze comportamentul
neadecvat.
Pasul 2: Calmează-te tu întâi, apoi ocupă-te
te de copil.
Părinţii agitaţi nu îşi prea pot disciplină eficient copiii, de aceea
trebuie să înveţe ei primii să se calmeze. Schimbă
Schimbă-ţi atitudinea
de la una de reacţie emoţională la una de acţiune responsabilă
pentru a te putea ocupă în mod corespunzător de situaţia care
trebuie rezolvată. După ce te calmezi, ajută-ţi
ţi şi copilul să-şi
să
redobândească starea de linişte. Scopul este să apelezi la latura
să raţională şi să-ll ajuţi să nu mai reacţioneze în baza emoţiilor.
Este un proces ce poate ţine între 2 şi 20 de minute, în funcţie
de copil şi de stadiul de dezvoltare în care se află acesta.
aces
Activităţile desfăşurate împreună cu părintele — o îmbrăţişare,
exerciţii de relaxare cum ar fi cititul sau desenatul - pot avea
efecte de calmare a creierului. Sunt copii care nu vor să petreacă
timp cu părinţii şi care preferă să fie singuri. Dacă ac
acest lucru îi
ajută să se calmeze, este o soluţie. Nu vrem să impunem o
separare, pentru a nu cauza rupturi în relaţia cu copilul, dar îi
putem oferi spaţiul de care are nevoie din respect pentru
sentimentele lui. De îndată ce copilul începe să fie receptiv faţă
de părinte, atunci se poate relua discuţia şi se poate învaţă lecţia
dorită.
Pasul 3: Învaţă-l să-şi rezolve problemele.
Pentru copiii cu vârste sub 4 ani, rezolvarea problemelor este o
abilitate care îi depăşeşte. Nu au ajuns încă la dezvoltarea
cognitivă care să le permită să poată face acest lucru, dar
părintele îl poate lasă să fie martor la procesul de rezolvare a
problemei, pentru a-ii servi că exemplu. În cazul celor mici,
impunerea unei limite este, de obicei, suficient, cum ar fi
înlăturarea copilului din mijlocul unei situaţii problematice sau
înlăturarea obiectului care constituie ţintă furiei, de exemplu.
Direcţionarea copilului către lucrurile pe care are voie să le facă
este o altă tehnică utilă în cazul copiilor mici. “Nu ai voie să
arunci lucruri prin casă, dar te poţi juca cu mingea în curte.”
“Nu ai voie să loveşti. Dar poţi să baţi din picior sau poţi să te
zgâlţâi cât vrei până scapi de nervi, dacă vrei.” Când copilul
ajunge în jurul vârstei de 4 - 6 ani, îl poţi învaţă
ţă câteva tehnici
prin care să-şi
şi rezolve problemele. Pune următoarele întrebări
pentru a uşura procesul:
• Din ce cauza s-a întâmplat acest lucru?
• Cum te-a făcut să te simţi acest lucru?
• Ce poţi face dacă se mai întâmplă?
• Cum ai de gând să rezolvi această situaţie?
Surse utilizate: http://www.parents.com/videos/v/75586419/parenting
http://www.parents.com/videos/v/75586419/parenting-stylepositive-parenting.htm http://www.mindbodygreen.com/0-25188/forget
25188/forget-timeouts-heres-how-to-discipline-your-kid-with-positive-parenting.html
parenting.html

Nota vrajbei noastre. Poziția
Pozi elevului în
școala românească
Anca CHIMOIU, Ramona LOZNIANU
Stai în banca ta. Nu vorbi neîntrebat. Dacă ai ceva de
spus ridică două degete. Degetele vorbesc în locul tău. Îi
spun celei de la catedră că ești
ști pregătit.

E

levii clasei a VII-a și-au învățat
țat bine lecția. Nu, nu lecția
de chimie. Lecția
ția tăcerii. Nimeni nu vrea să spargă
gheața.
ța. Profesoara încearcă să încălzească aerul de ora 8
dimineața.
ța. ”Hai, curaj, nu pun note azi.” Adelina ezită. A
învățat, dar nu e niciodată
tă sigură pe ce știe. Are deja două note
bune și-ar
ar prefera să stea în banca ei. Dar degetele ii-au luat-o
înainte. Degetele nu știu ce e frica.
ța tablei. Nu se uită nici la colegi și nici la
Adelina e acum în fața
profesoară. Privește
ște tabla cea neagră, pe care
c
se dau toate
bătăliile. Profesoara dictează enunțul
țul cu voce domoală. Fetița
scrie câteva formule, apoi se opre
oprește. Își căută cuvintele
potrivite pentru a ruga profesoara să repete, dar cadrul didactic
își găsește vorbele mai repede.
„Hai, fetițo, nici măcar atâta nu ești
ști în stare să scrii?” Fata se
înroșește.
șește. Creta se rupe în mână. Ochii lăcrimează. Nu, Adelinei
nu îi vine să plângă. E doar alergică la agresivitate, așa
a cum alții
sunt alergici la părul de pisică sau la polen. Somatizează frica
prin lăcrimare excesivă și strănut necontrolat. Dar cea de la
catedră nu se lasă înduioșată
șată de lacrimi. Dimpotrivă, lacrimile o
enervează. „Ce ai, fată, ești
ști dusă, ești pe altă lume? Nu știi să
scrii? Pe azi ai 3. Te mai ascult și data viitoare”.
Data viitoare Adelina
delina a hotărât să chiulească. Poate
Poate-poate uită
profesoara. Când și-aa văzut colega căutând-o
căutând pe terenul de
sport, a știut că n-avea
avea cum să scape. De data asta n-a
n mai fost
vorba de ascultare. Profesoara a început să țipe de cum văzut-o
intrând pe ușa clasei, iar reacția
ția alergică a Adelinei ss-a
declanșat,
șat, ca și data trecută, imediat. Copila a cerut un șervețel,
un coleg i-aa aruncat un pachet de batiste. Feti
Fetița s-a întins să îl
prindă și din greșeală a răsturnat un penar. Avea să primească
iar un 3, dar asta chiar n-aa mai mirat-o.
mirat
Surpriza a fost doar
scăderea notei la purtare: profesoara a motivat cererea prin chiul
și comportament inadecvat.
Am ales să păstrăm anonimatul fetei, pentru a nu o expune și
mai mult. Imaginați-v-o
o întoarsă cu spatele și cu vocea
distorsionată, ascunsă în spatele unui nume de împrumut.
Astăzi ea e Adelina, dar puteam la fel de bine să îi spunem
Frica. Frica de consecințe.
țe. Frica și panica induc creierului starea
de îngheț.
ț. Asemeni celei din interiorul congelatorului. Atunci
când intră
ntră în această stare, creierul nu mai func
funcționează.
Creierul vrea un singur lucru: ca amenințarea
amenin
să înceteze.
Țipete, jigniri, ironii gratuite, făcutul de râs în fața colegilor și,
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nu în ultimul rând, notarea nedreaptă - toate acestea sunt
amenințări care induc starea de îngheț specifică traumei.
Comportamentele care induc creierului această stare intră în
categoria bullying.
Despre ”bullyingul mare” s-a tot scris în ultimii ani. Agresiunile
majore, cu consecințe imediate, atrag imediat atenția presei. Pe
de altă parte, ”bullyingul mic”, de zi cu zi, e un subiect care
scapă printre degete. Știm cu toții de existența lui, dar nu prea
știm de unde să începem atunci când vrem să vorbim despre.
Dacă nu aveți copii la școală, vă propunem să întrebați orice
elev, luat la întâmplare. Iar dacă aveți, deja știți despre ce
vorbim. În plan imediat, consecințele se traduc în note. În plan
îndepărtat, ele pot determina viitorul unui elev. De ele depinde
accesul la un liceu bun și, mai departe, la facultate.
Conform legii învățământului, nota exprimă rezultatele
evaluării cunoștințelor. Altfel spus, este unitatea de măsură a
cunoștințelor elevului. Și, tot conform legii, ”notarea elevilor
fără utilizarea și respectarea standardelor naționale și a
metodologiilor de evaluare constituie abatere disciplinară și se
sancționează conform prevederilor prezentei legi.”
Cele două note de 3 primite de Adelina, eleva din întâmplarea
de mai sus, nu au nimic în comun cu evaluarea corectă. Totuși
atât ea, cât și mama ei nu vor să acționeze în niciun fel
împotriva cadrului didactic, deși legea prevede sancțiuni. Pentru
că le e frică. Frică de ce, ne întrebăm cu toții?
Frică de note. La începutul fiecărui an școlar, elevii se aliniază
la start, profesorii își iau cataloagele în primire, iar părinții fac
galerie de pe margine. Toți participă în felul lor la cursa în care
tot ceea ce contează e rezultatul final - nota - și prin care fiecare
categorie primește validarea: elevul află măsura valorii, cadrul
didactic pe cea a performanțelor profesionale, iar părintele recompensa pentru efortul depus în creșterea și educarea
odraslei. ”Părinții se realizează prin copii”, spune mama
personajului principal din filmul Poziția Copilului. E un tablou
pe care îl cunoaștem cu toții prea bine. Fiecare dintre noi a fost
distribuit până acum în cel puțin un rol dintre cele de mai sus.
Iar dacă filmul amintit e despre poziția copilului în fața
părintelui, filmul acestei documentări este despre poziția
copilului în fața profesorului în momentul de grație al evaluării
și notării. Momentul în care elevul e în fața tablei negre sau a
foii de hârtie albe. Momentul în care profesorul trece, cu roșu
pe caiet sau lucrări, cu albastru în catalog, nota vrajbei noastre.
1. Te doare, mă, te doare – Nota ca unitate de măsură a
bullyingului
Relațiile de tip bullying au intrat abia de curând în atenția
opiniei publice. Primul studiu de amploare dedicat acestui
fenomen, Bullyingul în rândul copiilor al Organizației Salvați
Copiii, a fost publicat abia în acest an și se referă doar la relația
elev-elev. Încă de la început studiul subliniază că bullyingul,
care apare frecvent în relațiile dintre copii, este o consecință a
modului de relaționare cu părinții și, nu în ultimul rând, cu
profesorii: ”la finalul anului 2013, [...] 87% dintre elevi
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mărturiseau că au fost cel puțin o dată implicați într-o situație
de abuz verbal din partea unui cadru didactic”. Cercetarea aduce
și o altă informație despre gradul de conștientizare a
fenomenului: peste jumătate dintre elevii respondenți, 52%, nici
măcar nu cunosc termenul. În plus, doar 13% dintre copii au
auzit acest cuvânt în mediu educațional, la ora de dirigenție.
Bianca Ioana Mada - autoarea tezei de doctorat
Comportamentul de intimidare (bullying). Factori explicativi și
modalități de prevenție în mediul școlar - dedică un întreg
capitol relației profesor-elev. Mada oferă și o explicație a
fenomenului: bullyingul apare în special în ciclul gimnazial,
când elevii trebuie să se adapteze nu doar stilurilor de predare
diferite ale profesorilor, ci și unor modalități de evaluare și
notare diferite. La aceasta se adaugă presiunea părinților pentru
note și intrarea în pre-adolescență. Mada consideră că nodul
problemei îl reprezintă conceperea și realizarea relației
pedagogice preponderent ca relație de putere. În contextul
actual elevii își doresc un parteneriat cu profesorii lor, dar
aceștia preferă stilul autoritar din dorința de a controla excesiv
clasa. Iar sistemul de notare este, alături de limbaj și modul de
comunicare, o modalitate frecventă de bullying. Altfel spus,
tonul superior sau jiginitor, notarea nedreaptă, discriminările
între elevi.
Autoarea tezei a realizat un studiu calitativ pe 302 elevi (clasele
V-VII) din trei școli din Oradea, despre percepția elevilor vizavi
de comportamentele de intimidare ale profesorilor. Dintre elevii
orădeni intervievați, 9,2% consideră că profesorii dau note
nedrepte foarte des sau des, 4,2% - deseori, 16,5% - uneori,
28,8% - rar, 45,4% - foarte rar. Din punctul de vedere al
copiilor, reducerea agresivității se poate evita prin renunțarea la
evaluări neobiective, concretizate în note nedrepte, și în
adoptarea unor măsuri de protecție împotriva comportamentelor
de autoritate excesivă ale cadrelor didactice. Acestea provoacă
la rândul lor acte de bullying din partea elevilor, pentru că
foarte mulți acceptă în mod formal nota, dar în realitate o
contestă. Și atunci apare indisciplina, adică nerespectarea
regulilor sugerate de profesor și regulamentul școlar. Sigur,
notele nedrepte sunt doar un aspect al bullyingului, dar unul
important, iar studiul se referă și la alte forme de bullying din
relația profesor-elev, de la jigniri până la atingeri corporale.
Teza sociologului este nuanțată de cea a unui psiholog cu mare
experiență în terapie pediatrică. Viki Dumitrache este
Președinta Colegiului Psihologilor din Ialomița. Înainte de a-și
deschide cabinetul individual de consiliere, a făcut 10 ani de
terapie în cadrul Protecției Copilului, din care ultimii 5 i-a
petrecut la cabinetul de consiliere psihologică dedicat părinților
și copiilor, unde a lăsat peste 7.000 de dosare.
Viki Dumitrache explică legătura dintre toate formele de
bullying care apar în școală și sistemul de evaluare și notare.
”Veriga de legătură este evoluția bătăii. Nu mai putem bate
copilul, dar îl intimidăm și amenințăm cu notele”, afirmă
psihologul. Pentru că, deși nici asta nu e legal, e ceva mult mai
greu de demonstrat. Așa cum observa și Mada, bullyingul prin
notă este consecința unui cuplu de forțe care pun presiune
asupra elevului: profesorii și părinții. Iar aceștia din urmă nu
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doar tolerează de multe ori bullyingul, dar îl solicită și
legitimează, mai ales dacă este vorba de materiile de examen
pentru admiterea la liceu: matematică și română. ”Părinții
consideră de multe ori că, cel puțin la aceste două materii, e
bine să ai profesori cărora să le știi de frică” - susține
psihologul.
La începutul lui 2016, cazul profesorului de matematică de la
Colegiul Național Tudor Vianu din Capitală, care a pus un elev
să se târască în genunchi pentru un punct în plus la teza de
matematică, a fost intens mediatizat. Profesorul s-a apărat
incluzând incidentul în categoria glumă, iar o parte dintre elevi
și părinți au sărit să îi apere reputația, argumentând că este un
profesor cu rezultate bune. Totuși pentru Asociația Părinților
din Colegiul Tudor Vianu ”clasarea incidentului și etichetarea
lui drept o glumă nu face decât să fie un indicator de rezultat
pentru ceea ce se întâmplă de mulți ani în sistemul școlilor de
elită din București și, posibil, la nivel național.” În plus,
împărțirea părinților în două tabere este simptomatică pentru
mediul școlar românesc.
Viki Dumitrache vorbește despre gestul profesorului de
matematică din perspectiva psihologului: ”Oricum ai privi
lucrurile, atitudinea profesorului este una de superioritate, iar
situația în care e pus elevul nu poate fi decât umilitoare. Chiar
dacă elevul a implorat nota, profesorul nu are voie să acorde
note astfel. ” De asemenea, psihologul califică atitudinea
părinților care au luat apărarea profesorului drept ”o chestiune
machiavelică, nu contează cum, nu contează mijloacele...
Oamenii au această tendință, dacă au de ales între două
recompense, una acum și una mai târziu, o aleg întotdeauna pe
cea de acum.” Iar dintre toate pedigriurile, titlurile academice
rămân cele mai râvnite.
Despre probleme de percepție și minimizarea gravității
bullyingului vorbesc și cifrele indicate de Bianca Ioana Mada în
teza de doctorat: 54,2% dintre elevii chestionați consideră deloc
grav sau puțin grav fenomenul notării nedrepte. Iar cercetarea
făcută la Oradea confirmă că bullyingul prin notă, cum este cel
din mult discutatul caz Vianu, nu este un caz izolat – fapt probat
și de relatarea care urmează.
Cristiana Petrache este elevă în clasa a IX-a la Colegiul Octav
Onicescu din Capitală. Pentru că acum are profesori noi și a
scăpat de frica admiterii în liceu, eleva are curaj să vorbească
despre profesoara de română din generală. ”Nimeni din clasă nu
o suporta pe profesoara de română. Avea stilul ăsta foarte dur.
Înainte de ora ei, toată lumea tremura. Jumătate de clasă era în
situație de corijență. [...] Lua fiecare copil din catalog și punea o
singură întrebare. Dacă nu știai, îți dădea 4 direct, dar dacă știai,
nu îți dădea 10”. Cristiana nu a luat niciodată 10 la română. Mai
mult decât atât, ajunsese să nu mai doarmă noaptea de frica
profesoarei. Deși în școală era o elevă de nota 7 la română,
Cristiana a luat 8,55 la admiterea în liceu.
2. Nota 0 la purtare – Falimentul educației în cifre
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În urmă cu câteva luni, ministrul Educației Mircea Dumitru
declara într-o emisiune televizată că 70% dintre elevii români se
simt la școală nefericiți și singuri. Subiectul nefericirii elevilor a
devenit peste noapte unul intens dezbătut în presă sau în rețelele
sociale din România. Și nu puțini au fost cei care au afirmat că
școala nu e responsabilă de fericirea elevilor. În acest context,
prof. univ. dr. Adrian Hatos a interpretat datele oferite de
ministru, iar rezultatele acestei analize s-au concretizat în
studiul Sunt elevii români nefericiți la școală? – explorarea
conceptului pe baza anchetei PISA 2012.
Iată și câteva dintre concluzii: elevii români sunt cei mai
nefericiți sau mai bine zis cei mai înstrăinați de școală din lume
(locul 68 din 68 de țări). Mai mult, sentimentul apartenenței la
școală în România este prezis în proporție de 75% de percepția
relațiilor cu profesorii, de evaluarea rezultatelor și a
conținutului învățării. Surprizător este următorul fapt:
sentimentul apartenenței la școală este corelat semnificativ,
atât la nivel individual, cât și la cel de țară, cu rezultatele la
testele de competențe (matematică, știință, citire). Altfel spus,
ai rezultate școlare mai bune la materiile de examen pentru
admiterea în liceu dacă te simți valorizat de școală. Ai șanse
mai mari să intri la un liceu bun, cu un mediu sănătos, dacă te
simți bine la școală. Iar liceul determină accesul la facultate,
unde se stabilesc cele mai importante relații și aproape tot
viitorul.
Același lucru, dar din alte perspective, ne spune și Viki
Dumitrache: ”Sunt tot mai mulți copii în zilele noastre care
dezvoltă o depresie de relație vizavi de școală.” Asta înseamnă
că ei nu sunt deprimați per total, pot funcționa foarte bine pe alt
tip de relații, dar s-au obișnuit cu ideea că la școală lucrurile
trebuie luate așa cum sunt, că nu se poate schimba nimic, că
notele sunt la mâna profesorului și că nu se iau pe merit, susține
psihologul. ”E multă înstrăinare în relația cu școala, copilul
merge la școală pentru că trebuie să o facă, pentru că nu se
poate altfel, dar nu așteaptă nimic bun de la această relație.”
Revenim la studiul PISA 2012: faptul că elevii români sunt cei
mai nefericiți din lume este corelat cu altă cifră la fel de
îngrijorătoare. Conform aceleiași anchete realizate pe 510.000
școlari din lume, 42% dintre elevii români de 15 ani sunt
analfabeți funcționali. Ce înseamnă asta? Elevii știu să scrie și
să citească, dar nu pot descifra sensul unui text, nu știu să facă
un raționament simplu, nu știu să aplice noțiuni elementare de
matematică în viața de zi cu zi sau nu sunt capabili să formuleze
o opinie proprie. Iar toți acești elevi sunt deja la liceu, ceea ce
înseamnă că au trecut prin 8 clase de studiu în care au primit
note de promovare de la profesorii lor. Dacă privim aceste
rezultate din perspectiva legii educației, conform căreia ”scopul
evaluării este acela de a orienta și de a optimiza învățarea”,
înseamnă că cel puțin jumătate din notele de trecere obținute în
sistemul românesc de învățământ nu reflectă cu adevărat nivelul
cunoștințelor elevilor.
Problema analfabetismului funcțional nu este doar una
românească, îngrijorător este doar procentul. În țările europene
media este de doar 19% și, cu toate acestea, reducerea
procentului de analfabeți funcționali este o prioritate a educației.
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De ce? Pentru că analfabetismul funcțional are pe termen lung
costuri care se reflectă nu doar în promovabilitatea elevilor,
singura care pare să conteze cu adevărat la noi, unde în fiecare
an eficiența învățământului este măsurată prin rezultatele la
Bacalaureat. Unele companii private din Statele Unite ale
Americii sau din Europa investesc constant sume în reducerea
analfabetismului funcțional al angajaților, pentru că există o
legătură directă între nivelul productivității și nivelul acestuia.
După cum există o legătură directă între procentele pe țară și
nivelul PIB-ului din țara respectivă.
Viki Dumitrache vorbește la rândul ei despre impactul pe
termen lung al sistemului de evaluare: notarea strâmbă,
nedreaptă afectează clar evoluția profesională. Iată și explicația:
odată ce ai asociat școala cu ceva neplăcut și nedrept, vei asocia
procesul de învățare cu ceva neplăcut; și atunci, indiferent ce
profesie ai alege, rămâi în zona superficialității. ”Dacă în școală
ai avut stima de sine scăzută și n-ai avut bucuria învățării la
nicio materie, nu prea ai de unde să lași loc nici creativității,
nici profunzimii”, afirmă psihologul. În plus, relația elevprofesor este sâmburele relației cu șeful de la muncă, dar și cu
instituțiile în general. Relația cu Poliția, Guvernul, cu toate
autoritățile statului sunt definite de relațiile cu profesorii și cu
școala. Dacă ai cultivat ipocrizia, vei continua să faci asta. Dacă
ai fost genul care încearcă să păcălească regulile, vei încerca
mereu să o faci.
Ne permitem să ducem mai departe raționamentul psihologului:
dacă notarea nedreaptă nu ți se pare ceva grav, așa cum
consideră peste jumătate dintre elevii intervievați de Bianca
Ioana Mada, atunci nici furtul, plagiatul sau corupția nu ți se vor
părea grave. Și nu ți se va părea greșit să votezi o listă de
parlamentari urmăriți penal, după cum nu ți se va părea nefiresc
să dai mită pentru a câștiga o licitație.
Dar să ne întoarcem la școală și la note: există o legătură
directă, consideră Viki Dumitrache, între analfabetismul
funcțional și sancționarea tuturor greșelilor prin notă. Pentru că
astfel educația devine un dresaj, în urma căruia elevul se
refugiază în zona învățatului mecanicist: ”Copiii nu mai au
curaj să încerce, iar în timp pierd nu doar creativitatea, ci și
capacitatea de a gândi pe cont propriu.”, rezumă psihologul.
Ion Creangă vorbea despre școala din vremea sa ca despre un
”cumplit meșteșug de tâmpenie”. 200 de ani mai târziu, având
la îndemână instrumente elaborate de măsurare sociologică,
ajungem la o concluzie asemănătoare. Aproape 50% dintre
elevi, analfabeții funcționali pe care îi generează astăzi școala
românească, nu pot înțelege sensul unui text și a unei cerințe de
examen. Și tot jumătate dintre elevii de azi nu pot interpreta
corect comportamentele de bullying din partea profesorilor,
drept pentru care consideră deloc grav sau puțin grav folosirea
injustă a notei. Procentele din teza de doctorat a Biancăi Ioana
Mada, 54,2%, sunt puțin mai mari decât cele care indică
ponderea analfabetismului funcțional din România, dar
semnificativ apropiate. Iar între ele se situează procentul
copiilor care nu cunosc termenul de bullying, conform studiului
Organizației Salvați Copiii: 52%.
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3. Sobieski și elevii – Lecție deschisă
”Nota e o armă, iar catalogul întunecă mințile utilizatorilor
lui.”
Stai în banca ta. Nu vorbi neîntrebat. Dacă ai ceva de spus,
ridică două degete. Sunt cuvinte pe care elevii de azi le aud în
fiecare zi, aproape la fiecare oră. Le propunem cadrelor
didactice să facă, pe parcursul acestui demers, schimb de roluri
cu elevii. Îi invităm să privească sistemul de educație de azi prin
ochii copilului. Nu vorbim aici de bune sau rele intenții, ci de
modul în care se traduc în mintea copiilor mesajele repetate
transmise de la catedră. De asemenea, le propunem și părinților
să se așeze la rândul lor în bănci și să asculte. Este o lecție
deschisă neconvențională. Ne cerem scuze dacă băncile nu sunt
confortabile sau dacă e greu să stea nemișcați atâta timp, între 4
și 7 ore, cu pauze de 5-10 minute. Ne pare rău dacă e greu să nu
vorbească neîntrebați și să-și reprime emoțiile, stările, trăirile.
Acestea sunt regulile jocului.
Lecția lui Andrei: Pe aici nu se trece
Andrei, elev în clasa a VIII-a la un liceu bucureștean, e un băiat
înalt, pasionat de sport, mereu pus pe glume. Notele îl plasează
undeva la jumătatea ierarhiei clasei - nu e nici premiant, nici
codaș.
- Tu de ce mergi la școală, Andrei?
- Pentru note.
- Cum adică pentru note?
- Notele contează foarte mult. La examenul din clasa a VIII-a se
adună totul, examenul e important și decisiv.
- În afară de note, de ce mergi la școală?
- Ca să mă întâlnesc cu colegii. Asta cu colegii e singura parte
bună. Altfel e o instituție groaznică, te stresează foarte mult, îți
ia mult timp, ești obosit mereu.
- Pentru ce altceva contează notele?
- Pentru bursă. Apoi contează pentru părinți. Obții ce-ți dorești,
o jucărie, o boxă, dacă iei 10. Notele contează și pentru
profesori.
- În ce fel contează notele pentru profesori?
- Elevul cu note mici nu e la fel de respectat de profesori ca
unul cu note mari. Dacă ai note mari la materiile principale mate, română - iei mai ușor note mari la celelalte materii.
- Mai contează și alfel notele?
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- Sigur, pentru colegi. Unii își aleg prietenii în funcție de note.
Alții te jignesc pentru notele tale, pentru ei ești prost și gata, nu
contează că poate faci sport de performanță sau cânți la un
instrument sau faci altceva.

- La noi în clasă, 8 profesori din 12 folosesc notele ca
amenințare, doar 4 pun note pe merit. Nota e o armă, iar
catalogul întunecă mințile utilizatorilor lui.
- De ce crezi că e nota o armă?

- Cum pun profesorii note?
- Profesorii folosesc nota ca sperietoare. Cam toți profesori te
amenință cu notele. Unii te ascultă până nu mai știi, nu contează
că ai răspuns la multe întrebări, îți dau 4 sau 3 pentru întrebarea
la care n-ai știut să răspunzi.

- Nu cred, așa e. Odată un coleg vorbea în șoaptă cu colegul de
bancă, iar profa i-a spus ”taci, copile, că fac ruleta rusească cu
viața ta”.
- Cum adică ruleta rusească?

- Ce indică notele?

- Adică îți dau o notă mică și nota aia poate să-ți distrugă viața.

- Notele nu arată nivelul tău. Cheful profesorului de-a te prinde
pe picior greșit, da.

- Toți elevii primesc note la fel?

- Pentru tine contează cum primești notele?
- E important să iei note bune, chiar dacă copiezi. Nota e mai
importantă decât ce știi. Mai sunt și copii care primesc note
mari mai ușor. Și atunci te simți nedreptățit.

- Avem și copii care primesc note pe merit, dar avem și copii
care iau note pe freză drăguță. La un test de fizică, toată clasa a
primit 6, iar două fete au luat 9 și 10 deși scriseseră la fel. Am
întrebat de ce și profa a spus că au fost cuminți și nu le-a prins
niciodată copiind.
- Ce e nota pentru tine?

- Ce înseamnă școala pentru tine?
- E stres, foarte mult stres care vine de la profesori și de la note.
Andrei e ușurat și bucuros că spune ce gândește - atâta timp cât
nimeni nu îi cunoaște numele de familie. Contează notele,
reiese din dialogul de mai sus; ce știi nu pare foarte relevant.
Lecția lui Rareș: Ruleta rusească cu viața ta
Rareș este în clasa a VIII-a la o școală generală din București.
Citește mult, e pasionat de muzică și n-a fost niciodată un elev
de zece pe linie. Am început cu aceeași întrebare.
- De ce mergi la școală?
- Ca să ajung ceva în viață. Școala nu e ceva rău în sine. În alte
țări copiii merg cu plăcere la școală.
- Tu de ce nu mergi cu plăcere?
- Mă simt nedreptățit când primesc o notă proastă degeaba,
pentru că am învățat și că nu am primit ce îmi trebuia.
- Cum adică îți trebuia?
- Nota îți strică media, care îți strică viața, după spusele
profesorilor.
- Cum se pun notele?
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- Nota e o cifră care, în funcție de ce crede profesorul despre
mine, înseamnă că sunt deștept sau nu.
La fel ca și Andrei, Rareș vorbește cu bucurie despre școală
atâta timp cât nu facem public și numele de familie. Dacă ar fi
trecut de clasa a VIII-a n-ar avea o problemă, dar înainte de
admiterea în liceu fiecare notă contează. Ce știi nu e la fel de
important.
4. Fiecare cu mama lui – Nota din pespectiva părinților
Lecția deschisă s-a încheiat. În urma ei, o întrebare plutește în
aer: ce e nota? Am văzut cum devine pe rând obiectiv final al
educației, pașaport pentru liceu, monedă de schimb, scop care
scuză mijloacele, măsură a valorii elevului și a respectului
celorlalți. Am văzut cum nota e folosită ca pârghie disciplinară,
ca instrument de amenințare și hărțuire. Am urmărit nota în
acțiune ca instrument de putere a profesorului. Am privit-o prin
ochii elevului, ca barometru al fricii. În sistemul actual de
educație, nota devine prea des orice altceva numai măsură a
cunoștințelor nu.
Ce îți rămâne de făcut dacă ești părinte? Laura Grigorescu,
mama unui băiat de clasa a VIII-a și a unei fetițe de a VI-a, a
ales să renunțe la serviciu. În fiecare toamnă simte că își ia, probono, un job în învățământ: doar așa își poate ajuta copiii cu
școala și temele. La început a mers pe mâna sistemului, apoi a
văzut cum copiii nu se descurcă singuri, pentru că pur și simplu
nu știu să folosească instrumentele, fie ele dicționare sau
manuale școlare, cum refuză să încerce rezolvarea temelor
singuri pentru că le e frică să nu greșească. Așa că a trebuit să
își asume rolul de antrenor în educație al propriilor copii, pe
măsură ce aceștia își pierdeau motivația de a învăța. De ce?
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”Sistemul actual îi transformă pe copii în vânători de note. Asta
e marea problemă.” Renunțarea la frică și la note nedrepte
reprezintă pentru Laura soluția însănătoșirii sistemului de
educație. Din păcate, constată și ea, notele nu reprezintă mereu
nivelul de cunoaștere al elevilor. Fiul ei a primit de mai multe
ori note de 3 și 4 pe temă nefăcută sau pe răspuns în răspăr,
după cum a motivat profesorul. Iar acesta nu e singurul motiv
de supărare: acest mod de notare, ilegal și nedrept, este aplicat
discreționar. Și ne dă un exemplu: băiatul ei a primit nota 3 la
matematică pentru temă nefăcută, dar nu toți copiii aflați în
aceeași situație au fost sacționați la fel. Un coleg a implorat
profesoara să îl ierte și a fost iertat. Mai mult, diriginta a luat
apărarea profesoarei, motivând că elevii trebuie să își vadă
interesul și că un copil care știe să intre pe sub pielea
profesorilor are numai de câștigat, iar restul clasei trebuie să ia
exemplu de la acesta. O altă situație în care notele nu reflectă
nivelul cunoștințelor a fost la ora de engleză, unde fiul a avut și
media 7, deși face engleză la o școală particulară de ani buni și
are toate examenele de limbă trecute cu brio. Motivul?
Profesoara de engleză. ”La un moment dat am vorbit cu ea și iam explicat că băiatul meu are groază de ora ei și că refuză să
mai vină la școală când are engleză. De atunci s-a mai calmat un
pic, dar nu de tot, și oricum nu cu toți, doar pe el l-a mai slăbit
un pic. ” Dar notele la engleză au rămas la același nivel. Asta în
timp ce fiica ei, și ea foarte bună la această materie, are note
maxime - la o altă școală și cu o altă profesoară.
Laura Grigorescu este și membră a Comitetului de Părinți al
școlii, la ședințele căruia a ridicat de mai multe ori problema
notării nedrepte. A povestit exemplele de mai sus. Primii care
au reacționat au fost părinții, motivând că e normal ca un elev
să primească 3 pe temă nefăcută – deși legea susține contrariul.
Discuția a fost tranșată de directorul școlii: el personal nu pune
note pe temă, dar nu îi poate obliga pe profesori să facă la fel.
Dacă nu poate directorul să controleze modul în care sunt puse
notele, atunci cine poate? - se întreabă Laura.
„Controlul utilizării și al respectării standardelor naționale de
evaluare de către cadrele didactice se realizează prin inspecția
școlară” – prevede Legea educației și învățământului. Așadar
rămâne ca părinții să adune semnături pentru reclamarea unui
profesor la inspectorat. Laura Grigorescu a încercat să facă asta,
dar nu a reușit să strângă numărul necesar. ”Părinții nu iau
atitudine, le e frică să nu pice asta tot pe umerii copiilor.” – este
concluzia ei. Ce se întâmplă însă atunci când părinții reușesc să
adune numărul de semnături suficient chestionării legalității
activității unui profesor? Cristiana Petrache, eleva de clasa a IXa care timp de patru ani nu reușea să adoarmă de frica
profesoarei de română din gimnaziu, ne-a povestit cum a decurs
reclamarea la inspectorat: în timpul inspecției, profesoara s-a
comportat exemplar, așa că a rămas la catedră. Iar copiii ai căror
părinți au semnat reclamația au avut parte de un comportament
și mai dur din partea cadrului didactic. Mama Cristianei, Diana
Petrache, s-a resemnat - crede și acum că a ales varianta bună
pentru liniștea copilului ei, deși nu se îndoiește că demersul era
și legitim, și legal: "Nu schimb eu cocoașa lumii.”
Situația amintește de cea de la liceul Tudor Vianu din Capitală:
și aici părinții s-au împărțit în două tabere în urma întâmplării
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mult mediatizate cu elevul care s-a târât în genunchi pentru un
punct în plus la teza de matematică, în urma unei așa-zise glume
a profesorului. Mai mult, unii părinți au ajuns să ia apărarea
profesorului și să îl susțină public. Iar membrii Asociației
Părinților din Colegiul Național Tudor Vianu, care au cerut o
luare de poziție oficială de către ministrul de atunci al Educației
și Învățământului, Adrian Curaj, încă mai așteaptă un răspuns.
Membrii asociației au solicitat revizuirea ROFUIP
(regulamentul cadru de funcționare a unităților de învățământ
preuniversitar) ”pentru a include obligațiile specifice ale
profesorilor în exercitarea profesiei, în relația cu elevii, în
relațiile dintre profesori, în relațiile cu părinții, precum și
sancțiuni adecvate, într-un raport echitabil și proporțional cu
obligațiile elevilor și sancțiunile aplicabile lor.”
Cadrul legislativ există, dar realitatea este, ca în multe alte
situații, paralelă cu acesta. Așa că așezăm sistemul românesc de
învățământ pe canapeaua psihologului Viki Dumitrache. Pentru
că e mamă, a fost profesoară 9 ani și are o experiență
impresionantă de terapie pediatrică, Viki Dumitrache înțelege
foarte bine cum influențează ”micul bullying” din școală
dezvoltarea unui copil. Prima întrebare: de ce aleargă elevii
după note? ”Până pe la 14 ani, elevii ajung să existe, să fie
prezentați de părinți prin emblema școlară.” Și nu doar părinții
îi evaluează așa, ci toată lumea în care se învârt, de la profesori
la colegi și prieteni. Dumitrache consideră că defalcarea clasei
pe criteriul rezultatelor școlare se întâmplă încă din ciclul
primar, când învățătorul stabilește cine e bun, mediocru sau slab
la învățătură – iar copiii poartă aceste etichete până la
finalizarea studiilor. Nota e importantă pentru că indică valoarea
copilului și profețește un viitor mai mult sau mai puțin luminos.
”Nota udă planta care e stima de sine. Or, dacă nota nu
reprezintă o evaluare corectă a cunoștințelor, atunci școala
cultivă ipocrizia și dublele standarde.” Elevii care iau note mari
prin favoritisme ajung să aibă o stimă de sine umflată cu
pompa, consideră psihologul, pe când cei care sunt defavorizați
prin note ajung să aibă o stimă de sine scăzută și o încrederea
mică în posibilitățile lor de evoluție profesională. Psihologul
pariază pe elevii mediocri și nu pe cei cu zece pe linie. Cei din
urmă sunt de regulă deja obosiți când termină școala, consideră
că misiunea lor s-a încheiat și, chiar dacă reușesc să culeagă
titluri și poziții profesionale, evoluează la modul robotic, adună
forme fără fond. Mai degrabă cei cu note mediocre, care și-au
conservat energia și au luat din școală ceea ce le era util, au
șansa descoperirii profunzimii și a unui traseu personal autentic.
Cât despre părinți, care sunt de foarte multe ori un factor de
presiune, ei evoluează de regulă în două direcții: fie pun
presiune pe școală pentru ca fiul sau fiica să ia note bune și se
împrietenesc cu profesorii, fac favoruri școlii pentru ca apoi să
facă scandal în cancelarie la prima notă mică luată de copil – ”și
aici ajungem la ipocrizie, la favoritisme, la dublă măsură, la
stimă de sine umflată cu pompa, și a părintelui, și a copilului.”
Fie, în situația cea mai frecventă, presiunea se duce către copil –
și părinții recurg la amenințări, la șantaj emoțional, la presiuni
de tot felul pentru note mari. ”Aceștia sunt părinții crescuți cu
cheia de gât, sunt cei care spun lucruri de genul «pe mine n-a
avut cine să mă învețe, eu n-am avut condițiile tale, pe mine nu
m-a valorizat nimeni.»” Și atunci copilul primește mesajul că
trebuie să aibă rezultate bune și nu îl mai interesează nici ce
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știe, nici cum obține aceste rezultate. La finalul unei zile în care
a avut în cabinet un pacient neobișnuit, nota, Viki Dumitrache
se oprește în fața blocului din Țăndărei, Ialomița, unde
locuiește. Sunt adunați acolo, ca de obicei, mai mulți copii de
gimnaziu și liceu. Discută despre școala care urma să reînceapă
în curând. E și un irlandez care vorbește de școala lui în termeni
de cool și fun. Viki Dumitrache întreabă grupul de elevi români
cum ar rezuma în câteva cuvinte relația cu dascălii lor. Iată și
răspunsul: ”Profesorii ne urăsc și nu ratează nicio ocazie pentru
a ne demonstra că suntem proști și răi. Ne amenință cu notele,
corijența și repetenția întruna.”
5. Una mie, una ție - Nota ca evaluare a competenței
profesorilor
"Frica este starea generalizată din sistemul actual de educație”,
afirmă Sorin Costreie, secretar de stat în Ministerul Educației și
prodecan al Facultății de Filozofie, funcție suspendată temporar,
pe durata mandatului ministerial. În școala românească, elevilor
le e frică de evaluare, de calificativele care vor aprinde culoarea
verde sau roșie pe traseul evoluției. Dar profesorii au și ei fricile
lor - de schimbările repetate din sistem și de propriile evaluări care sunt legate tot de notă: profesorii primesc puncte de la
inspectorate pe baza rezultatelor elevilor. Cu toate acestea,
mulți profesori aleg să folosească nota ca pârghie de
disciplinare, de unde rezultă că pentru ei poziția de autoritate e
mai importantă decât recunoașterea breslei. Ca și elevii,
profesorii sunt prinși la mijloc într-un cuplu de forțe din care
fiecare se salvează cum poate.
Irina Drîmbăreanu a fost o profesoară de limba română care a
ales, ca mulți alți profesori tineri, să renunțe la învățământ după
doar un an de catedră. Și nu din cauza salariului, nu în primul
rând, ci din cauza presiunilor pentru note. “Nota este modul prin
care profesorul își evaluează performanța lui și a elevului. Dar,
în primul rând, performanța lui ca profesor”, susține fosta
profesoară. Irina este complet de acord că nota trebuie să
reflecte nivelul de cunoștințe al elevului, tocmai de aceea i s-a
părut nefirească solicitarea directorului școlii de a nu lăsa
corijenți la sfârșitul anului. Mai ales că nu avea mulți elevi în
situație de corijență, doar unul care nu se străduia deloc să
învețe și a cărui mamă a încercat să îi cumpere promovarea cu
un inel de aur, oferit în fața copilului. Mai mult decât atât, Irina
Drîmbăreanu susține că părinții sunt de cele mai multe ori cei
care își învață copiii să alerge după note: ”Într-o clasă, numărul
părinților care își doresc de la copiii lor să învețe pentru ei, nu
pentru notă, este foarte restrâns.” Restul, majoritatea adică,
încearcă să dea apă la moară profesorilor și să le intre pe sub
piele. Concluzia Irinei: profesorii sunt supuși la o mare presiune
din partea părinților, la care se mai adaugă și presiunea
directorilor, pentru care un elev corijent este o notă proastă
pentru nivelul școlii. Presiunea părinților și presiunea sistemului
sunt cele două motive care au făcut-o pe Irina să renunțe la
învățământ.
Și Camelia Săpoiu, profesoară de limbă și literatură română la
Colegiul Național Spiru Haret din București, este de părere că
presiunea pentru notă vine dinspre părinți și din această cauză
elevul nu își permite să se distreze la oră, în sensul bun, să se

129

bucure de întâlnirea cu profesorul sau de informațiile dobândite.
Camelia le spune constant părinților să nu-și mai raporteze
copiii la rezultatele celorlalți colegi, ci să le urmărească
evoluția.
“Puneți-mi 2!”. În fața unei asemenea replici primite uneori de
la elevi, Camelia Săpoiu se simte complet dezarmată. Este un
profesor care spune că a ales să sancționeze pozitiv pentru că
astfel au de câștigat și elevul și profesorul, așa că încearcă să
înțeleagă motivele reale care stau în spatele comportamentului
unui elev și să acționeze în consecință. Dar știe foarte bine că
mulți profesori folosesc nota ca amenințare. ”Notarea curentă
nu înseamnă să ții elevii sub presiune, cu frica notei în fiecare
oră”, consideră ea. De aceea are multe ore la care nu pune note.
Modul în care explici notarea și evaluarea este iar o chestiune
de respect – consideră profesoara de la Spiru Haret.
Din relatările elevilor, părinților și chiar ale cadrelor didactice,
reiese că fiecare profesor poate folosi nota așa cum crede de
cuviință. Deși legea spune că scopul evaluării e de a orienta și
optimiza învățarea și că aceasta trebuie făcută pe baza
standardelor naționale, pentru nerespectarea cărora sunt
prevăzute sancțiuni de la opriri din salariu la suspendare
temporară sau definitivă. Am întrebat mai mulți profesori care
sunt aceste standarde și am primit și aici mai multe răspunsuri.
Fiecare are varianta lui, ceea ce arată cât de puțin se raportează
profesorii la așa-numitele standarde naționale de evaluare.
Ovidiu Horobeţ, profesor de matematică la Colegiul Naţional
Matei Basarab, susține că nu a văzut niciodată așa ceva
(standarde naționale, n.red) și că inspectorii și cei de la minister
”încearcă să facă o evaluare obiectivă, dar e greu.” Legat de
notele care nu reflectă nivelul cunoștințelor, profesorul Horobeț
spune că nu dă note de 2 şi 3 dacă un elev nu îşi face tema,
pentru că nu i se pare corect, dar că sunt mulţi care o fac.
Alți profesori au indicat ghidurile și programele școlare ca sursă
pentru aceste standarde de evaluare, doar că aceste documente
cuprind metodele prin care un profesor poate evalua (referate,
lucrări scrise, portofolii etc.) și informații detaliate despre
conținuturile ce trebuie evaluate. Confuzia se regăsește și pe
grupul de Facebook dascali.ro, care are 16.000 de membri. Am
lansat și aici întrebarea și am primit diverse răspunsuri. ”Nu au
fost elaborate de minister de ani de zile”, afirmă profesorul
Alexandru Bajdechi. ”Există doar criterii de notare pentru
clasele V-VIII. Standardele sunt şi au fost doar gânduri (cu
majuscule)! Primele nu se aplică, deşi există!”, susține
profesoara Mari-Elena Belciu. Profesorul de filozofie Marin
Bălan califică situația drept ”dezinteres total”. Din partea cui?
Din partea Ministerului Educației. ”Din clasa a IX-a până în
clasa a XII-a, se păstrează tăcere privind standardele de
evaluare. În clasa a XII-a încep grijile. Standardul real, cel care
contează în momentul de față, este legat de rezultatele la Bac.
Dacă rezultatele sunt bune, nu mai contează nimic. Nici faptul
că ceea ce se măsoară reprezintă acumulări de cunoștințe, iar nu
de competențe. De fapt, învățământul preuniversitar a rămas
cantonat în transmiterea și reproducerea de cunoștințe. Cei 4 C
despre care se vorbește în alte părți, creative, care,
collaborative, critical thinking, sunt prostii. La noi, clasica
ascultare”- concluzionează profesorul.
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Toate aceste opinii de profesori sunt oglinda multi
multiplelor stiluri
de notare și evaluare despre care vorbesc elevii. Pentru că
normele și standardele sunt împrăștiate în mai multe
documente, iar acest puzzle creează confuzie. În mult
mediatizatul caz Vianu, membrii Asociației
ției de Părinți a
Colegiului au cerutt ministerului revizuirea și completarea
Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de
Învățământ
țământ Preuniversitar (ROFUIP 2014), care abundă de
sancțiuni
țiuni împotriva elevilor, dar nu și de sancțiuni împotriva
profesorilor. Până la sancțiuni însă, observăm că profesorilor nu
le este deloc clar care sunt standardele de evaluare și cum
trebuie aplicate. Asta și pentru că documentele elaborate pentru
fiecare disciplină se referă la conținuturi
ținuturi care trebuie evaluate,
la tipuri de evaluare (referat, portofoliu),
ofoliu), dar nu menționează
men
nimic despre alte situații
ții care apar frecvent în relația profesor
profesorelev și în care nota este adesea folosită ca orice altceva, numai
ca instrument de evaluare a cunoașterii nu.
Dincolo de toată această confuzie, un lucru este cert: “Este și a
fost dintotdeauna ilegal să sancționezi
ționezi prin notă comportamente
sau alte aspecte care nu au legătură cu cunoștințele
ștințele unui elev.
Părinții
ții pot reclama acest lucru având ca martori elevii din
clasă”, afirmă Geta Munteanu, fost director
ector al Liceului
Industrial de Chimie nr. 1, actualul Colegiu Tehnic Târnăveni.
Realitatea însă ne arată că reclamarea unui profesor este un
proces complicat, pentru că părinților
ților le este frică să acționeze,
iar elevilor le e frică să vorbească. Iar în puținele
ținele situații în care
referatul despre un profesor ajunge la inspectorat, se trimite o
inspecție
ție anunțată în cursul căreia profesorul se poartă cu totul
altfel decât în mod obișnuit.
șnuit. În această toamnă, Ministerul
Educației a elaborat statul elevului. A rămas
ămas în lucru - și în
așteptare - statutul profesorului.

în cuplul de forțe pe caree îl reprezintă presiunile părinților
părin
și ale
profesorilor. Iar între profesori și elevi există un vid de
comunicare: o arată tot cifrele PISA, care situează elevii români
pe ultimul loc în lume din punctul de vedere al apartenenței
apartenen la
școală. Toate acestea se întâmplă și pentru că nota, în teorie
unitate de măsură a cunoașterii,
șterii, a devenit scopul ultim al
educației. Ne-o
o spun elevii, o constată părinții
părin și o recunosc, în
parte, și profesorii. Pe nimeni nu pare să intereseze cât știe
elevul din ceea ce i se predă, cât înțelege
țelege din ceea ce recită pe
de rost și mai ales cât aplică în viața de zi cu zi din tot ce învață
la școală. Ministrul Educației Mircea Dumitru consideră că
rezolvarea stă în depolitizarea sistemului și în regândirea
procesului educației din perspectiva
erspectiva elevului. Elev care e
beneficiarul principal și direct al acestui sistem. Pentru că, deși
în teorie lucrurile se învârt în jurul elevului, în realitate lumea
învățământului
țământului românesc este un sistem planetar cu un alt soare:
nota. Nota ca instrument
nt de bullying, nota ca for
forță modelatoare
de caractere, nota ca centrifugă ce distorsionează valori. Nota
vrajbei dintre elevi și elevi, elevi și profesori, elevi și părinți.
După 27 de ani de discuții
ții despre reformarea sistemului de
învățământ, ne rămâne doar să ne imaginăm cum ar fi România
dacă nota, în loc să distorsioneze valorile copiilor care înva
învață de
mici să privească lumea prin lentila unei cifre, ar cultiva într
întradevăr personalități și caractere.
Acest proiect, selectat în urma unui concurs, a fost realizat în cadrul Burselor
Superscrieri/BRD pe tema “educație”.. Programul de burse - un parteneriat
între Fundația Friends For Friends (FFFF.ro)
F.ro) și BRD-Groupe Société
Générale.

I. L. Caragiale: „În România, linguşirea şi
hoţia sunt virtuţi“

Notă de final
Am răsfoit pe internet un catalog din perioada interbelică.
Acesta conținea,
ținea, în dreptul fiecărui elev, pe lângă nume și
prenume și o fișă amănunțită cu informații despre situația
elevului, familia din care provenea, condițiile
țiile de acasă,
particularitățile
țile sale. Și asta la fiecare copil, nu doar la cei cu
probleme. În plus, inspecțiile
țiile la clasă nu erau anunțate, iar elevii
erau și ei întrebați despre profesor, astfel încât evaluările să ffie
cât mai corecte. Și, tot în interbelic, profesorii li se adresau
elevilor cu apelativul ”domnule elev”. Lucru care ar fi cu
siguranță
ță anacronic azi, dar care ne face să ne gândim că în alte
țări profesorii și elevii se adresează unii altora simplu, pe nume.
n
Pentru că mult dorita comunicare se stabilește
ște de la unu la unu,
iar respectul real nu are nimic în comun cu formalismul.
În anul școlar/universitar 2016-2017
2017 au fost înscri
înscriși 3,642
milioane de elevi, studenți
ți și cursanți, potrivit Institutului
Național de Statistică. Aceștia
știa sunt în acest moment beneficiarii
direcți
ți ai sistemului de educație. Beneficiarii indirecți sunt
profesorii, părinții – și în ultimă instanță toată societatea.
Raportul PISA 2012 demonstrează că aproape jumătate dintre
elevii de clasa a IX-aa din România sunt analfabe
analfabeți funcționali,
cifră care certifică falimentul de facto al învățământului
învă
românesc. Dincolo de cadrul legislativ și formal care
reglementează sistemul, elevii din România sunt prinși
prin la mijloc
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Dan C. MIHĂILESCU

Criticile dure pe care dramaturgul le aducea României
sunt de o dureroasă actualitate, chiar şi după mai bine de un
secol, după cum reiese din textele strânse de criticul Dan C.
Mihăilescu, în două volume.

L

a 100 de ani de la moartea lui I.L. Caragiale
Carag
şi 160 de ani
de la naşterea sa, în anul sărbătoririi dramaturgului care
s-aa născut în 1851 la Haimanale (judeţul Dâmboviţa) şi a
decedat la Berlin în 1912, criticul Dan C. Mihăilescu i-a
i dedicat
trei volume, editate de Humanitas. În primăvară, la târ
târgul de
carte Bookfest, el a lansat „Caragiale şi caligrafia plăcerii”, iar,
după şase luni, în această toamnă, a revenit cu alte două titluri:
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„Cele mai frumoase scrisori” şi „Despre lume, artă şi neamul
românesc”, cu texte alese şi, respectiv, antologate de critic.
Exil voluntar
Caragiale a încetat de mult să fie doar un „Molière” al
românilor. A devenit emblemă naţională, „chipul diurn al
fiinţei naţionale”,, cel nocturn fiind, desigur, Eminescu, cu care
dramaturgul a şi împărţit-o,
o, de altfel, pe Veronica Micle, fapt ce
a dus la ura crâncenă dintre cei doi.
„Cinicul” Caragiale, „lucidul” Caragiale, satiricul, omul fără
nici un Dumnezeu a fost adulat, dar şi maxim discreditat. I ss-a
refuzat de două ori premiul Academiei, i s-au
au înscenat procese
de plagiat, i s-aa atacat opera, fiind considerat când
„arhicanalie”, când „ultimul ocupant fanariot” al României.
Din cauza acestor întâmplări, cel care a scris comedia „O
scrisoare pierdută” (1884), dar şi drama „Năpasta”
„Năpasta”(1890), şia plănuit tenace „exilul voluntar” dinspre Regat către Apus.
Dacă mai întâi a trecut pe la Braşov, Sibiu, Cluj, în final, I.L.
Caragiale a ajuns la Berlin, unde, de altfel, s-aa stabilit în anul
1905.
Din textele sale scrise în exil, se resimt revolta şi amărăciunea
legate de România: „Şi cum ar putea fi altfel într-o
într ţară chemată
de ieri, de-alaltăieri
alaltăieri la luminile europene, şi care încă aproape
exclusiv trăieşte din plugărie, în cea mai mare parte primitivă?
M-am
am exilat şi atâta tot. Aerul aici îmi prieşte, sunt mulţumit cu
ai mei şi nu am ce căuta acolo, unde linguşirea şi hoţia sunt
virtuţi, iar munca şi talentul vieţii demne de compătimit”,
mărturişeşte, lezat, Caragiale. „[….] Cum să nu ştiu, dragă
Domnule, mă rog frumos, că iubeşti Braşovul şi toate cele
săseşti, ungureşti
şti şi româneşti din Ardeal? Fără să
să-mi fi spus,
ştiam şi anume de ce. E desigur mai departe de la Bucureşti şi
Ploieşti, până la Braşov, Feldioara, Sighişoara etc. decât de la
acestea până pe malurile Rinului, ori la coastele celor două
mări nordice. În Ardeal
rdeal ajung picioarele încălţate ale corpului
european; la Bucureşti şi Ploieşti etc. stă, plin de paraziţi,
sângerat de scărpinătură, dar frizat à la Parisienne, corpul
trupului bulgaro-ţigănesc,
ţigănesc, cea mai infectă şi mai dezgustătoare
parte a acestui bastard şi ignobil tip oriental. Şi sunt convins că
ai iubi şi tu, cu atât mai mult, Germania, fruntea corpului care
a ajuns cu picioarele până-nn Carpaţi, şi, spre nefericirea
noastră, a celor de astăzi, nu a putut trece încă de mult măcar
până-n Balcani”. (I. L.. Caragiale, Scrisoare către Alceu Urechia, apud
„Cele mai frumoase scrisori”, alese de Dan C. Mihăilescu)

De ce să ne facem spaimă şi inimă rea degeaba?
La noi nu e nici mai multă, nici mai puţină stricăciune decât în
alte părţi ale lumii, şi nici nu s-ar putea altfel. Calităţile şi
defectele omeneşti sunt pretutindeni aceleaşi; oamenii sunt
peste tot oameni. Limbă, costume, obiceiuri, apucături
intelectuale şi morale, religiuni, precum şi toate celelalte
rezultate ale locului unde au trăit, ale împrejurăr
împrejurărilor prin care
au trecut, îi pot arăta ca şi cum s-ar
ar deosebi mult cei dintr
dintr-un
loc cu cei dintr-altul;
altul; ei însă, în fundul lor, pretutindeni şi
totdeauna sunt aceiaşi. Nu există pe pământ speţă zoologică
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mai unitară decât a regelui creaţiunii. Între un pol
polinezian
antropofag şi cel mai rafinat european, altă deosebire hotărâtă
nu există decât modul de a-şi
şi găti bucatele. Nici un neam de
oameni nu-ii mai bun sau mai rău, nici unul mai inteligent ori
mai prost; unul e mai aşa, altul, mai aminterea; dar, la urma
urmelor, toţi sunt la fel. Zi-le
le oameni şi dă
dă-le pace! Aşadar, să
nu ne mai facem inimă rea şi spaimă gândindu-ne
gândindu
că lumea
românească ar fi mai stricată decât altele. Nu, hotărât; neamul
acesta nu e un neam stricat; e numai nefăcut încă; nu e pân
pânacuma dospit
spit cumsecade. E încă nelimpezit de mizeriile
seculare sub care a mocnit cu junghetura frântă; încă nu crede
în dreptate; încă nu poate scoate din sânu-i
sânu pe cine să-i poată
comanda; încă nu ştie de cine să asculte, fiindcă nu are
deocamdată încredere în nimeni…
imeni… Fript cu lapte, suflă şi-n
şi
brânză. N-a
a ajuns să cumpănească bine ceea ce ar fi în stare să
poată cu ceea ce i se pune împotrivă, şi astfel, încă nu înţelege
că în mâna lui ar sta să-şi
şi îndrepteze soarta şi să dispună apoi
pe de-a-ntregul de ea – păcum
um e drept şi păcum are să şi fie
odată.
În fine, nu are încă destulă îndrăzneală să
să-şi răfuiască
socotelile cu „binevoitorii lui epitropi”. Dar, cu vremea,
trebuie să vină şi asta; trebuie să vină şi înţelegerea fără de
care nu poate fi o naţiune sigură dee avutul ei, nici de onoarea,
nici de viitorul ei. (Op., 4, p. 496,, fragment din Despre lume,
artă şi neamul românesc, de I.L. Caragiale, antologie de Dan
C. Mihăilescu).

Invidia
Dan PURIC – București
Într-o
o zi, vecinul nostru de bloc și-a luat un aparat de aer
condiționat.
ționat. Era un zăduf îngrozitor, dar noi n-aveam
n
aparat de
aer condiționat
ționat și nici bani ca să ne cumpăram unul. Sufeream
de căldură și de invidie. Aveam însă o bibliotecă. Ne
Ne-am uitat în
ea și am scos cugetările lui Seneca. Am citit de acolo o paginăpagină
două despre bine și sensul vieții și, deși tot ne era cald, nu ll-am
mai invidiat pe vecin.
Ceva mai târziu, vecinul și-aa deschis un butic și a început să
umble îmbrăcat în costum la patru ace. Noi
N – tot cu blugi. Nu-i
nimic – ne-am zis liniștiți,
știți, citind un capitol din Etica lui
Spinoza. Apoi vecinul a apărut deodată într
într-un Megane argintiu.
Noi n-aveam nici bicicletă, dar l-am
am disprețuit
dispre
citind din
Phaidon al lui Platon. Mai târziu, vecinul a schimbat
sch
Meganul
pe Merțan. Nu ne-a păsat, căci și noi îl schimbaserăm deja pe
Platon cu Aristotel.
Și-a luat și un 4x4, cel mai mare de pe stradă. Noi l-am
l
luat pe
Marcus Aurelius, care ne-aa făcut să zâmbim împăca
împăcați.
A mai trecut o vreme și vecinul și-aa luat nevastă nouă: blondă,
frumoasă, tânără. Noi – tot cu cea veche, dar am luat
Evanghelia după Ioan. Vecinul și--a îmbrăcat soața cu o
garderobă întreagă și cu blănuri, bașca bijuteriile. Noi ne
ne-am
îmbrăcat spiritul, citind din Eclesiast.
În fine, vecinul s-a mutat într-o
o vilă la şosea cu gard mare,
bodigarzi și piscină. Am rezistat și de data aceasta eroic, citind
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Richard al III-lea. A urmat o a doua vilă – la munte. După ce
am văzut-o, ne-am consolat cu Macbeth.
O a treia – la mare: am recurs la Învierea luii Tolstoi, al cărei
efect l-am consolidat cu Ghilgameș,
ș, Ghandi și Declarația de
iubire a lui Liiceanu. Ne-am simțit
țit cu mult mai bine.
L-au
au dat la televizor la o emisiune foarte populară. Ne
Ne-am
stăpânit emoția cu o porție de Caragiale.
L-au dat a doua oară, cu mare succes: am fi suferit dacă nu nene
ar fi ajutat Ananda Coomaraswamy, Cartea lui Iov și Cazul
Wagner al lui Nietzsche.
Așa
șa a trecut mai mult timp. Vecinul își lua case, mașini, iahturi,
femei. Noi răspundeam cu Balzac, Thomas Mann, Hegel,
Berdiaev. Lupta era strânsă, dar echilibrată.
În sfârșit, într-o zi l-au arătat cu cătușe
șe la mâini, umflat de
DNA. Am răsfoit atunci fericiți Apocalipsa.
Dar, peste vreo două săptămâni, vecinul nostru era eliberat și
chiar și-a anunțat
țat candidatura pe listele unui pa
partid majoritar.
Scârbiți, ne-am uitat în bibliotecă. N-am
am mai văzut nimic. Ne
Neam uitat pentru a doua oară. Nu ne-aa venit să credem! Pentru a
treia oară, ne-am uitat cu atenție.
ție. Același rezultat: citiserăm
toate cărțile. Și atunci, ne-a cuprins invidia...
ai săturat să stai pe locul mortului și să fii
Popor român, nu te-ai
condus de toți tâmpiții?

Să-ți
ți fie rușine că ești român? Uitați-vă
Uitați
ce
dezastru e-n
n Europa acum. Valorile
tradiționale
ționale sunt distruse…

Vi se pare normal ca tineretul Partidului Liberal din Suedia să
ceară legiferarea incestului? Valorile tradiționale
tradi
sunt distruse
și e un paradox. În țara asta mică, amărâtă,
amă
valorile se
păstrează.”
„Nu zice nimeni să-ți
ți pui tricolorul pe piept. Dar igiena
sufletească a oricărui popor este să--și apere identitatea. Un
președinte de stat african le-aa zis ălora de la ONU în față:
fa «în
numele civilizației, ne-ați
ți luat aurul, diamentele,
d
pădurile, dar
mai sunt niște
ște granițe pe care nu le puteți trece, granițele
invizibile». România trebuie să-și
și apere granițele invizibile,
felul ei de a fi.
Să-ți
ți fie rușine că ești român sau creștin, să te aducă până la
limita asta? Rostul meu, pe ceața
ța asta și pe negura asta, a fost
să vă mărturisesc o stare în care se află omenirea în general, și
România în special. Cât am putut eu… Să știți că lupta cea mai
mare se duce aici, pentru că aici e credința
credin firească, bine
plasată.”
”În cinci ani de zile, teatrul românesc a căzut fantastic, numai
patologii, numai lucruri îngrozitoare. Literatura e la pământ,
cinematografia românească premiată dincolo vorbe
vorbește numai
despre avorturi și curve, tare patologice.
Dom’le, da nu găsești lucruri de sensibilitate, de vocație,
voca
care
pot aduna în jurul tău acea afinitate cu celălalt? Tu, ca tânăr
creator, n-ai
ai văzut în poporul tău decât asta? E o amenințare,
amenin
cum ar spune părintele Stăniloae, a arhitecturii noastre
sufletești, a structurii noastre sufletești.”
ști.” (Sursa: Active News)

De ce sunt oamenii mai fericiți
ferici în
apropierea mării. În creierul nostru se
produc schimbări incredibile

Dan PURIC – București

Şerban BUȘCU

Dan Puric a susținut de curând o conferin
ferință la ClujNapoca,, cu titlul „Glăsuind în neguri”. Au participat
aproape 1000 de oameni.
Iată câteva fragmente din cuvântarea sa:
„Cineva, superficial, ar fi spus că băiatul ăsta invitat în fa
fața
dumneavoastră are un discurs anti-european.
european. Noi, în 1989, am
ieșit
șit din grădina zoologică și am fugit înnebuniți încolo. Eram
sătui de retardare istorică. Dar, dintr-odată,
odată, după 20 de ani,
găsești
ști o Europă care vrea să se sinucidă, reflexe suicidale.
Care-și distruge tradițiile, credința,
ța, valorile culturale.
Uitați-vă ce dezastru e-nn Europa acum cu germanii, francezii,
care ies la demonstrații
ții de mii, zeci de mii și sute de mii. Nu
Nu-și
mai găsesc propriile lor valori. Vi se pare normal să iasă mii,
zeci de mii de germani pe stradă
radă să zică «Încetați
«Înceta cu educația
de tip… cu transexualii, că ne nenorociți
ți copiii!»?
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Știința a reușit să explice care sunt mecanismele care
influențează
țează starea oamenilor atunci când se află în
apropierea unei ape. Există inclusiv modificări chimi
chimice
importante care au loc în corpul nostru atunci când ne
plimbăm, de exemplu, pe malul mării.
n primul rând, evidențiază
țiază un studiu realizat de biologul
marin Wallace J. Nichols și apărut în publicații din întreaga
lume, apropierea de apă ne induce automat o stare
meditativă. Sunetul valurilor este perceput de creierul uman ca
un semnal că trebuie să se relaxeze. În apropierea apei, grijile
zilnice sunt date uitării cu repeziciune. Ca un reflex, constată
omul de știință, creierul uman trece de pe “m
“modul ocupat” pe
“modul relaxat”. În acest fel, mintea ne poate zbura liber pentru
că nu mai este îngreunată de problemele obișnuite.
obi
Lângă apă
apare și “senzația de pierdere în văzduh” (eng
(eng-sense of awe, un
tip de emoție
ție identificat relativ recent de cătr
către oamenii de
știință). Acest sentiment, arată sursa citată, ne face mai
fericiți pentru că permite minții
ții umane să călătorească aiurea în
timp și spațiu fără a rupe complet legătura cu momentul
prezent. Până și beneficiile exercițiilor fizice uzuale cresc atunci
când ele sunt practicate în apropierea unei ape.

Î
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frecvenţa a pământului. Pornind de la aceste presupuneri, printrprintr
o serie de calcule, el a putut ajunge la o frecvenţa despre care
credea că este pulsul pământului. Această era o frecvenţa de
10hz. Însă, abia în 1954 Schumann, împreună cu un alt om de
ştiinţă (Herbert König), a confirmat faptul că rezonanţă
pământului se menţinea la o frecvenţa de 7.83 Hz. Această
descoperire a fost ulterior testată de câţiva oameni de ştiinţă şi
confirmată. De atunci, se foloseşte termenul de Rezonanţă lui
Schumann că termen de referinţă ştiinţifică pentru descrierea
sau măsurarea pulsuluii ori a ritmului pământului.

Cercetătorul american a descoperit că alergatul pe malul mării
sau o tură cu bicicleta pe lângă un râu au efecte mult mai
importante decât alergatul într-un orașș aglomerat sau exercițiile
zilnice la sală. Tot la nivel fizic, concret, este bine de știut că
apa, mai ales cea sărată, reprezintă o sursă importantă de ioni
negativi, compuși
și care influențează în bine starea de sănătate a
organismului.
Nu în ultimul rând, arată studiul citat, înotul în ape sălbatice
provoacă schimbări importante în organism și ajută la
menținerea sănătății.

Rezonanța
ța Schumann ne poate influența
ADN-ul
„Te-ai simţit vreodată deconectat de pământ? E o
întrebare care probabil că te ia prin surprindere, mai ales
că mulţi dintre noi credem că pierdem contactul cu
pământul când petrecem prea mult timp în casă sau
conectaţi la tehnologie.

A

devărul este că nu ne putem deconecta
necta cu totul de
pământ şi de ritmurile sale fireşti pentru că, dacă am
face-o,
o, am şti cu siguranţă. Asta nu înseamnă că nu
avem beneficii că urmare a timpului petrecut în natură, şi că nu
ar fi bine să mai renunţăm la telefon din când în când şi să ne
plimbam
imbam prin parc cu picioarele goale, însă este vorba de o
conexiune pe care o avem cu planetă la un nivel mult mai
profund, una de care probabil nici nu ne dăm seama.
Legea biogenezei spune că viaţă nu poate fi creată din nimic,
întotdeauna viaţa a generatt la rândul ei viaţă. Această declaraţie
profundă deschide o întreagă discuţie ştiinţifică despre cine sau
ce a dat naştere existenţei umane. “Omne vivum ex vivo – tot
ce e viu apare din ceva viu”.

Deşi existenţa Rezonanţei lui Schumann este un adevăr stabilit
ştiinţific, sunt, totuşi puţini oameni de ştiinţă care înţeleg pe
deplin importantă pe care această frecvenţa o are în relaţie cu
viaţă. În anii 1920 un alt om de ştiinţă german, Hans Berger, a
construit un aparat EEG care a făcut posibilă prima înregistrare
a unei frecvente transmise de creier. Deşi această este o
descoperire impresionantă în sine, abia când o asociem cu
rezonanţă lui Schumann îi putem înţelege cu adevărat valoarea
mult mai profundă.
Dr. Anker Mueller, o colegă a lui Hans Berger, a dat peste
rezultatele cercetărilor lui Schumann, publicate în revista
Technische Physik. Citind despre rezultatele lui Schumann
despre frecvenţa pământului, dr. Anker Mueller a fost uimită să
descopere că frecvenţa
ecvenţa pământului se potrivea exact cu
frecvenţa creierului uman. Herbert König, care a fost succesorul
lui Schumann la Universitatea din Munich, a descoperit şi
demonstrat ulterior că există o relaţie clară între Rezonanţele lui
Schumann şi ritmurile creierului.
El a comparat testele EEG, făcute pe oameni, cu câmpurile
naturale electromagnetice din mediu (1979) şi a descoperit că
frecvenţa principala produsă de oscilaţiile lui Schumann este
extrem de aproape de frecvenţa ritmurilor alfa.”[1] Sursă:
https://viataverdeviu.ro/Rezonanţă-Schumann-ne
ne-poate influenţă-ADN-ul

A fost descoperită o a doua stare lichidă a
apei. Asta înseamnă că, în total, apa poate
fi găsită în patru stări! Mister
Misterul din jurul
celei mai importante substan
substanțe de pe
Pământ
traducere și adaptare: Radu Ungureanu

În 1952, profesorul şi fizicianul german W. O. Schumann de la
Universitatea Tehnică din Munich a încercat să răspundă la
întrebarea dacă pământul are sau nu o frecvenţa proprie – un
puls. Presupunerea despre existenţa unei astfel de frecvențe a
pornit de la ideea că, atunci când o sfera există în interiorul alt
altei
sfere, se crează o tensiune electrică. Şi pentru că pământul
încărcat negativ există într-oo ionosferă încărcată pozitiv, trebuia
să existe o tensiune între cele două, generând o anumită

133

Lohanul nr. 40, decembrie 2016

tehnică
tehnic
Este una dintre cele mai importante componente care
stau la baza dezvoltării vieții
ții pe Pământ. Apa, căci despre ea
vorbim, nu este doar în compoziția
ția planetei, ci și în corpul
nostru, în proporție de 60-70%.

C

ercetătorii au investigat proprietățilee fizice ale apei și au
constatat că, atunci când este încălzită între 40 și 60 de
grade Celsius, apa atinge un prag în care începe sa-și
sa
modifice starea lichidă.
Este destul de greu să ne imaginăm faptul că apa poate fi în mai
multe stări decât în cele trei pe care le învățăm
țăm la școală: solidă,
lichidă și gazoasă. Însă poate atinge și starea de plasmă în
circumstanțe extrem de rare. Cu excepția
ția mercurului, apa are
cea mai mare tensiune de suprafață
ță dintre toate lichidele de pe
planetă. Este, de asemenea, unica substanță
ță cunoscută care în
stare solidă poate pluti pe ea în stare lichidă și își poate mări
volumul când îngheață.
ță. În timp ce punctele de fierbere ale altor
compuși
și scad pe măsură ce se micșorează și dimensiunea
moleculei, apa are un punct de fierbere
re extrem de ridicat.
„Nimeni nu înțelege
țelege cu adevărat apa. E jenant să recunosc,
dar lichidul care acoperă două treimi din planeta noastră este
încă un mister”,, a declarat cercetătorul Philip Ball.
Fizicienii au demonstrat că undeva între 40 și 60 de grade
Celsius (104 și 140 de grade Fahrenheit), apa lichidă își poate
modifica starea. Pentru a înțelege
țelege fenomenul, o echipă
internațională
țională condusă de fizicianul Laura Maestro de la
Universitatea Oxford a cercetat anumite proprietăți
proprietă ale apei la
această
stă temperatură. Au măsurat conductivitatea termică,
indexul de refracție,
ție, tensiunea de suprafață sau constanta
dielectrică.
Ei bine, odată ce apa atinge aceste valori din punct de vedere
termic, proprietățile
țile sunt diferite față de o temperatură mai
scăzută sau mai ridicată. Nimeni nu știe exact ce determină
schimbarea acestor proprietăți. Moleculele de apă își
î mențin
legăturile pentru scurt timp, iar cele de hidrogen sunt cu mult
mai slabe decât cele care leagă atomii de hidrogen de cei de
oxigen în interiorul
orul lor. Din acest motiv, legăturile
hidrogenului, care leagă moleculele de apă, se rup și refac în
mod constant, însă structurile și regulile persistă, iar apa se
manifestă ca o plasmă, pentru scurt timp…
„Aceste rezultate confirmă faptul că, în intervalul
interval 0-100 grade
Celsius, apa lichidă prezintă o temperatură de trecere prin mai
multe dintre proprietățile
țile sale.”, se arată în studiul publicat
recent în revista International Journal of Nanotechnology. sursa:

Bobina Magrav pentru sănătate
(dispozitive
dispozitive de transfer plasmatic)
Mehran Keshe
Bobina inventată de Mehran Keshe poate aduce reale
fecte vindecătoare asupra ființei umane.

E

ste compusa din:

1. Cablu care realizează cuplajul la curentul electric la
bobina Magrav.
2. Bobina Magrav (alcătuită din fir de cupru și care are forma
toroidală) care este nano copertată cu flacara si soda caustica si
apoi acoperita cu strat de GANS-zinc,cupru
zinc,cupru si fier
3. „Soarele” bobinei(bila) care contine Gans (Starea de GANS
a materiei este starea materiei în care gazul atomic devine
singurul atom solid al lui însuși,
și, sau ceea ce noi am numit “gaz
în stare nano a materiei”,
”, sau scurtat “gans” al aceluiași
aceluia
element. Starea de Gans a materiei este dependentă doar de
puterea câmpurilor gravitaționale
ționale și Magnetice (Magnetic cu
litera M mare se referă la câmpurile magnetice plasmatice
create de o entitate dinamică, cum este de exemplu câmpul
magnetic al Pământului) interne, și în același timp câmpurile
gravitaționale
ționale și Magnetice ale materiei (GANS
(GANS-ului) sunt mai
puternice
ce decât puterea câmpurilor gravita
gravitaționale și Magnetice
ale mediului acesteia.

Tehnologia Keshe vindecă,, calmează şi restaurează starea de
sănătate a organismului prin utilizarea câmpurilor
plasmatice, magrav.
Deja, lucrurile încep să devină interesante din prisma acestor
tehnologii plasmatice, ceea ce Keshe afirmă des prin seminariile
sale, că organismul omului se poate reseta la condiţiile originale
de sănătate şi viaţă, încet dar sigur acest lucru devine tangibil şşi
surprinzător de adevărat.

sciencealert.com

Ce alte probleme de sănătate mai putem rezolva cu aceaste
tehnologii fără bisturiu şi intoxicaţii cu medicamente?
Vindecarea Sclerozei Lateral Amiotrofice, artrită… sunt deja
vindecări în derulare… alte şi alte disfuncţii min
minore, sunt la
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ordinea zilei… Nu mai încape îndoială că umanitatea a pornit
într-o direcţie fabuloasă dpdv al evoluţie tehnologice şi-a
spiritualităţii în tandem..
În acest sens este mărturia Sabrinei care a avut artrită
reumatoidă şi care prin intermediul tehnologiei plasmatice
Keshe, a reuşit deja să-şi restaureze sănătatea în oasele sale.
Printre altele, Keshe i-a recomandat şi proiectat să folosească
bobina magrav timp de 20 de minute de 2 ori pe zi. Sabrina
mărturiseşte experienţele avute cu aceste sisteme (le mai putem
denumi Dispozitive De Transfer Plasmatic – DTP), printre
altele ea mărturiseşte cum în primele zile de joacă cu aceste
jucării, a simţit cum o energie puternică dar calmă i-a intrat
prin ambele braţe, în special prin braţul drept.
De asemenea, ea a simţit aceste energii/câmpuri plasmatice
cum lucrează în profunzime, şi-a exclamat că acele senzaţii
avute şi pe care le-a simţit până în adâncul sufletului ei, sunt
acele senzaţii şi emoţii pe care le ai când corpul este sănătos şi
tânăr.
Aceste bobine sunt nişte bobine magrav şi trebuiesc conectate la
o sursă de putere curent alternativ, reţeaua electrică şi pe urmă
închis circuitul acestora cu un consumator (o lampă led sau
economică de câţiva watti).
Mehran Keshe ia recomandat Sabrinei, ca periodic să schimbe
consumatorul după ce a ajuns la un punct de echilibru, şi, dacă
la început Sabrina a început cu un bec economic de 4 W, i-a
recomandat să crească treptat şi să vadă cum se simte cu noile
câmpuri plasmatice care se formează cu consumatori de 6, 10,
16 Watti ( a nu se depași 1000 de watt consum) etc.
Practic, Mehran Keshe explică că fiecare consumator creează
un mediu diferit şi un câmp de forţe diferite, şi la fiecare câmp
de forţe (consumator) diferit, corpul nostru rezolvă câte-o
problemă diferită sau hrăneşte/echilibrează energetic o zonă
anume.
În acest fel controlăm din exterior şi nu din interior gradientul
energiilor şi-a câmpurilor de forţe cu care organismul nostru
lucrează spre vindecare şi echilibrare.
Cu aceste sisteme DTP organismul reconfigurează
corpul/structura oaselor la condiţia originală, din tinereţe când
organismul era plin de energie şi sănătate.
Emoţiile + informaţiile emoţionale sunt atât de puternice încât
schimbă/influenţează partea fizică şi ADN-ul iar aceste condiţii
trebuiesc fixate şi acest proces este de durată.
De aceea, Mehran Keshe îi recomandă Sabrinei să utilizeze
sistemul timp de 6-12 luni pentru ca noua condiţie de sănătate
să se fixeze în ADN care se va schimbă complet şi va influenţa
în cele din urmă şi ARN-ul. Iar starea de sănătate și viață va fi
noua condiție a organismului Sabrinei.
Prima lecție destinată copiilor despre cum funcționează
universul?
La finele anului 2014, Mehran Keshe a început odată cu
conferinţele şi studiul plasmei online la nivel mondial, şi o serie
de seminarii explicative destinate copiilor.
Cum Funcţionează Universul?
Evident, toţi ne-am întrebat la un moment dat şi continuăm să
ne întrebăm, ce este şi cum funcţionează Universul? Copil fiind,
ieşeam în nopţile de vară şi admirăm splendoarea cerului ore
întregi. Mintea mea de copil, nu reuşea să înţeleagă acea
splendoare, a mii şi mii de lumi care roiesc în jurul a mii şi mii
de stele…
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Ce este dincolo de aici? Cum este în acele lumi? Cum se ajunge
acolo? Cum funcţionează toate? Ce forţă le dirijează? Se pare că
şi dl. Mehran Keshe a trecut prin această etapă în copilăria sa:
curiozitatea de-a afla cum funcţionează/se creează lucrurile,
Natura, Universul etc!
Dar, Mehran Keshe se pare că a găsit răspunsul la toate aceste
întrebări, în special la aceasta: Cum Funcţionează
Universul? Iar răspunsul său este simplu, Magnetismul!
Într-un filmuleţ scurt, Mehran Keshe le explică copiilor că
totul în Univers funcţionează şi se bazează pe magnetism!
Magnetismul în Univers, este coloana vertebrală a creaţiei!
Nimic nu poate exista fără magnetism! Însă, nu toate câmpurile
magnetice din Univers sunt ca aceste câmpuri pe care le ştim la
magneţi. Ele sunt de intensităţi şi forţe diferite!
El se foloseşte de nişte inele de magneţi exact ca în această
lecţie scurtă, şi explică cum, asemănător acelor magneţi inelari
care se atrag şi se resping, aşa funcţionează totul în Univers!
Totuşi, el le atrage atenţia copiilor şi părinţilor care îi învaţă pe
copii ştiinţele plasmatice, că magneţii plați nu sunt un exemplu
bun de dat pentru a explica ce este plasma şi cum funcţionează
Universul.
Pelcand de aici, el ne explică de ce fizicile noastre sunt false şi
departe de adevăr. Asta deoarece, plasmele în Univers sunt
sferice/toroidale… În Univers, nu există nimic plat cum sunt
câmpurile unor magneţi plaţi, ci totul este sferic!
Dl. Keshe le explică copiilor ce este plasma, folosind analogia
cu oul. El explică care este diferenţa dintre materie (plasma
tare) şi plasmă, folosind două ouă: unul cu coajă tare care
reprezintă materia, şi un ou care a fost ţinut în oţet şi căruia i s-a
dizolvat coaja, şi care a devenit foarte elastic fiind comparat cu
plasma care este moale şi elastică.
El le mai explică copiilor că dincolo de orice coajă/piele/scoarță
sau strat rigid, se află întodeauna plasma!

Gălbenușul este acel nucleu/sursă/acea plasmă primordială cu
câmpuri/forţe, albusul este starea de tranziţie a câmpurilor din
nucleu iar coaja/pielea/scoarţa este punctul unde acele câmpuri
formează partea fizică a plasmei, unde acestea încetează sau se
rotesc tot mai lent.
Practic, chiar dacă vorbim de un ou, fruct, magnet sferic,
planetă sau galaxie, tiparul este acelaşi: plasma se află
întodeauna
în
centru,
fiind
punctul
de
dezvoltare/extindere/mişcare/protecţie a formei fizice care o
găzduieşte!
El le-a mai explicat copiilor cum ia naştere un lucru, formă,
fiinţă în Natură şi-n Univers! Milioane de plasme mici care se
unesc formează atomii care la rândul lor se unesc milioane şi
formează vegetaţia, animale, oameni, scoarţa terestră, apele,
planetele, sorii şi galaxiile!
Apoi că în Univers totul este mişcare şi că niciodată aceasta nu
încetează, deoarecece iese dintr-o plasmă (formă sferică) o
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alimentează pe cealaltă şi tot aşa. În acest
st fel, plasmele sunt
mereu în mişcare!
Mehran Keshe mai foloseşte un exemplu foarte simplu pentru
a le explica copiilor cum se întâmplă toate acestea în Univers.
Casa unde copii locuiesc, este nucleul iar distanţa pe care
aceştia o parcurg până la şcoală este timpul de tranziţie a
plasmei, iar şcoala sau parcul sau orice alt loc unde se întâlnesc
mai mulţi copii, este locul unde mai multe plasme formează
diferite conglomerate plasmatice: ou, frunză, copac, maşină,
măr, planetă, stea etc.
De asemenea, el le-a mai explicat copiilor cum apar culorile, în
funcţie de interacţiunile ale câmpurilor plasmelor. Tot aici,
Mehran Keshe le explică că şi lumina este o rezultantă a
interacţiunii câmpurilor plasmatice,, anume, a fricţiunii a două
sau mai multe câmpuri – deoarece interacţiunea dintre plasme
este întodeauna la nivelul câmpurilor!
El explică aceasta folosindu-se
se de analogia cu forma unui
vortex, unde pe braţele exterioare ale aces
acestuia, mişcarea
câmpurilor
este
tot
mai
lentă
şi
aici
apare:
materia/coaja/scoarţa/pielea. Practic, plasma devine tangibilă –
materială! Sau lumina din interacțiunea
țiunea a mai multe astfel de
“tentacule” de câmpuri!
Mehran Keshe încheie lecţia destinată copiilor, cu un semnal
de alarmă adresat părinţilor şi profesorilor.
“O lungă perioadă de timp am crezut că pământul este plat, la
fel de eronat gândim şi despre magneţi şi câmpurile
acestora. Magneţii nu sunt plăti şi nici câmpurile acestora nu
sunt plate!
Totul în Univers este sferic inclusiv câmpurile plasmelor! Ca
atare, adevăraţii magneţi sunt sfere şi nu sub formă de monezi
plate! Odată ce vom înţelege aceasta, copii vor învăţa nişte
fizici corecte şi care explică într-un
un mod corect felul dde
funcţionare al Universului!”

Vindecarea
indecarea arsurilor şi refacerea oaselor rupte cu ajutorul
plasmei – fragment din conferinţa nr. 98 din 28.01.2016
28.01.2016. Keshe
ne explică cum putem să ne vindecăm foarte rapid cu
ajutorul câmpurilor magrav dacă avem o arsură severă sau
dacă avem un os rupt sau fracturat.
Keshe ne explică că durerea este de natură plasmatică şi că o
simţim când ne ardem sau ne lovim, deoarece fluxurile
(multidirecționale) informaţionale de la creier (inclusiv) spre
zona deteriorată, sunt întrerupte de celulele deteriorate de
lovitură sau arsură. În altă ordine de idei, fluxurile plasmatice
nu pot fi absorbite de celule deoarece ţesuturile sunt
moarte/distruse!
Folosind 2 seturi de bobine magrav
grav una deasupra şi cealaltă
dedesubtul mâinii şi un plasture de gans pus pe zona cu arsură,
Keshe explică cum curgerea câmpurilor magrav între aceste
bobine magrav, vor elimina durerea imediat iar pielea
deteriorată de arsură va creşte foarte rapid.
Practic, aceste 3 elemente
nte creează ca o “zonă temporară de
ocolire” a fluxurilor energetice plasmatice (care circulă
multidirecţional prin tot organismul – şi care sunt întrerupte de
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zona cu arsura) şi astfel curgerea acestor fluxuri plasmatice este
refăcută temporar; cealaltă veste bună este că pielea se va reface
fantastic de repede – în același
și timp – datorită câmpurilor
plasmatice generate de bobine şi plasturele de gans CO2. Ne
putem imagina un pârăiaş de munte care curge spre vale şi care
la un moment dat,, curgerea apei acestuia este blocată de un
obstacol (buştean rupt de furtună sau un bolovan, gunoaie etc).
Apa se va acumula şi va crea o presiune în zona blocajului…
Dându-ii apei o cursă temporară de curgere (până rezolvăm
blocajul), nu facem altceva decât să refacem starea naturală de
curgere a apei iar noi putem rezolva în linişte blocajul. Aceasta
este o explicaţie (părere personală) simplistă pentru ceea ce fac
bobinele magrav împreună cu plasturele cu gans CO2 în acele
zone în care avem o arsură sau lovitură.
Deci, în prima fază, se refac fluxurile plasmatice (nu mai
simţim durere imediat ce am pus bobinele şi plasturele cu gans
CO2 pe zona arsă) iar în al doilea rând, în prezenţa câmpurilor
magrav celulele distruse se refac foarte repede!
Ceea ce în mod normal ar lua săptămâni sau luni, cu
aceste Tehnologii Plasmatice Magrav,
Magrav refacerea durează
câteva ore sau zile!

Invenții
ții chinezești care au schimbat lumea
Andreea LUPȘOR
În zilele noastre, multe din obiectele care ne înconjoară
poartă eticheta „Made in China”. Puțini
Pu
știu însă că unele
dintre cele mai importante invenții,
ții, care au asigurat progresul
civilizațiilor,
țiilor, provin tot din China. Marea civilizație chineză a
fost una dintre cele mai dezvoltate civilizații
civiliza în plan științific și
tehnologic din lume, depășind
șind cu mult lumea occidentală, și ei
îi sunt atribuite multe din obiectele considerate azi
indispensabile.

A

stăzi, China se mândrește
ște foarte mult cu invențiile sale.
Câteva dintre ele, cunoscute drept Cele patru mari
invenții,, ocupă un loc foarte important în cultura
chineză, ca simboluri ale avansului său tehnologic. Este vorba
de busola, praful de pușcă,
șcă, hârtia și prima presă tipografică.
Acestora li se adaugă alte invenții,
ții, la fel de importante, precum
mătasea, roaba, artificiile, zmeul sau seismograful.
Cele patru mari invenții
ții sunt, așadar, doar cele mai cunoscute
dintre reușitele
șitele tehnologice ale chinezilor. Istoricii insistă însă
asupra faptului căă ele nu sunt cele mai importante, și că accentul
a căzut asupra lor doar datorită importanțelor
importan
lor în schimburile
culturale dintre Est și Vest și datorită rolului lor în dezvoltarea
capitalismului european.
Franis Bacon scria, în 1620, că „tiparul,
tiparul, praful
prafu de pușcă și
busola: aceste trei au schimbat lumea: prima, în literatură; a
doua, în arta războiului, iar a treia în navigație.
naviga
De aici au
pornit nenumărate schimbări, într--atât încât nimic nu a
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exercitat o putere și o influență mai mare asupra problemelor
umane decât aceste descoperiri mecanice”.
Marx: „Praful de pușcă, busola și tiparul au fost cele trei mari
invenții care au pavat drumul către societatea burgheză. Praful
de pușcă a distrus clasa cavalerilor, busola a descoperit piața
mondială și a fondat coloniile, iar tiparul a fost instrumentul
protestantismului și al regenerării științei în general.”
China se poate mândri însă și cu alte invenții, la fel de
importante, în materie de agricultură, metalurgie, exploatări
miniere, medicină, astronomie, matematică etc. Enumerăm aici
doar câteva dintre ele: chibriturile, docul uscat, fonta, plugul de
fier, parașuta, podul suspendat, elicea, ecluza, ș.a.
Nicio altă cultură antică nu a contribuit mai mult la
progresul umanității decât civilizația chineză
Praful de pușcă
Praful de pușcă a fost descoperit în secolul al IX-lea în mod
accidental. Se pare că alchimiștii chinezi încercau să găsească
formula unui elixir al nemuririi, dar au sfârșit prin a inventa
ceva care a dus la moartea a milioane de oameni. Primele
formule, descrise la jumătatea secolului al XI-lea, constau dintro variație de azotat de potasiu, cărbune și sulf. Ulterior, de-a
lungul secolelor, formula prafului de pușcă a fost perfecționată,
prin reglarea concentrației de azotat de potasiu.

Hârtia și tiparul
Cai Lun, un funcționar la curtea imperială la începutul secolului
al II-lea, este creditat cu inventarea hârtiei moderne. Hârtia era
deja folosită în China de mai mult timp, dar era o variantă
obținută din bambus sau mătase printr-un proces de producție
mai complicat. Cai Lun vine cu o formulă nouă, bazată pe fibre
de in și cânepă, coji de copac și plase de pescuit. La început,
chinezii au folosit hârtia pentru împachetat, dar din secolul al
III-lea aceasta devine instrument de scris. Ulterior, din secolul
al VI-lea, chinezii încep să folosească și hârtia igienică. Din
timpul dinastiei Tang (618–907), hârtia e folosită și pentru
confecționarea pliculețelor de ceai, cu scopul conservării
aromelor, iar dinastia Song (960–1279) e prima care emite bani
sub forma bancnotelor de hârtie.

La început, chinezii au folosit această invenție pentru semnale
luminoase sau artificii (o altă invenție proprie). Abia mai târziu,
praful de pușcă a început să fie folosit și de militari, prin
inventarea primelor grenade.
Praful de pușcă a ajuns în Europa în secolul al XIII-lea, cel mai
probabil adus de invadatorii mongoli. Europenii au perfecționat
invenția și, pe baza ei, în secolul al XV-lea, au dezvoltat
artileria și armele de foc, instrumente cu ajutorul cărora aveau,
mai târziu, să cucerească lumea.
Busola
Cea mai timpurie referință la un instrument magnetic folosit
pentru indicarea direcției se află într-o carte din anii 1040-1044,
din timpul dinastiei Song. Însă această primă busolă a fost
gândită în așa fel încât să arate Sudul, deoarece pentru chinezi,
spre deosebire de occidentali, Sudul este direcția principală.
Această invenție de secol XI se baza pe instrumente mai vechi,
realizate din roci magnetice, folosite încă din secolul al IV-lea.
Spre sfârșitul secolului al XI-lea, apar în cărți primele referiri la
busolele cu ac magnetic. Acestea erau însă diferite de busolele
contemporane. Timp de mai multe secole, chinezii au folosit
ace magnetice plutind pe apă. Europenii au fost cei care i-au dat
busolei forma pe care o cunoaștem astăzi, iar aceasta a pătruns
în China abia în secolul al XVI-lea, unde a fost folosită în
paralel cu modelul tradițional.
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Odată inventată hârtia, chinezii au conceput și o modalitate de
imprimare, prin intermediul unui bloc din lemn gravat. Acesta
era mult mai potrivit caracterelor chinezești decât imprimarea
mobilă (inventată tot de chinezi, bineînțeles) și a dus la
dezvoltarea acestei maniere de comunicații care domină lumea
de azi (sau, mai bine spus, o domina până la inventarea
computerelor și a internetului). Tehnica era următoarea: pe un
bloc de lemn erau sculptate litererele, după care ele erau
acoperite cu vopsea, apoi imprimate pe hârtie. Aceași metodă
era folosită pentru imprimarea textilelor încă din secolul III.
Tiparul european, invenția lui Gutenberg, a ajuns de asemenea
în China, în secolul al XVI-lea, dar chinezii, fideli propriilor
tradiții, nu l-au adoptat la scară largă decât în secolul al XIXlea.
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Alte invenții chinezești:

Roaba

orice mișcare, iar când avea loc un cutremur, acesta se deplasa
punând în mișcare un mecanism: gura unuia dintre dragoni
(teoretic, în funcție de direcția cutremurului) se deschidea din
cauza mișcărilor, iar bila cădea în gura broaștei. Sursele spun că
invenția lui Chang Heng chiar funcționa, înregistrând un
cutremur pe care oamenii de la curtea imperială nu l-au simțit
(probabil că este vorba de marele cutremur de la Gansu din anul
143).
Mătasea

O altă invenție pentru care trebuie să le mulțumim chinezilor
este roaba, un obiect care a ușurat semnificativ munca oamnilor.
Roaba apare pe mai multe basoreliefuri și picturi din secolul II,
deci din timpul dinastiei Han, iar istoricul Chengzuo (233-297)
atribuie această invenție lui Zhuge Liang, sfetnicul apropiat al
lui Liu Bei, fondatorul dinastiei. El ar fi conceput roaba ca
modalitate de transport a rechizitelor militare în campaniile
împotriva statului Wei. Ulterior, roaba a început să fie folosită
și cu alte scopuri.
Conștienți de avantajele militare ce puteau fi obținute cu
ajutorul acestei invenții, chinezii au încercat să păstreze
secretul.

Seismograful
Seismograful, un instrument esențial în studierea cutremurelor,
nu e – cum am putea crede – o invenție recentă. Acest obiect are
în spate o istorie de aproape 2000 de ani ce a început în China
antică.
Astfel, chinezii sunt cei care au inventat primul detector de
cutremure. Spre deosebire de seismografele recente, cele
chinezești nu măsurau scara cutremurelor, dar ele erau la fel de
eficiente în înregistrarea mișcărilor scoarței terestre. Chang
Heng, astronom la curtea imperială a dinastiei Han, este cel care
a inventat seismograful, în anul 132. Potrivit surselor, primul
exemplar era realizat din bronz masiv.
Cum funcționa acest seismograf? Vasul din bronz, cu un
diametru de aproximativ 2 metri, era ornat, de jur împrejur, cu
capete de dragoni care aveau, în gură, câte o bilă de bronz. La
baza vasului, în dreptul fiecărui dragon stătea câte o broască cu
gura deschisă. În interiorul vasului se afla un pendul sensibil la
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China și-a câștigat faima în Europa Medievală datorită unor
produse necunoscute occidentalilor. Cel mai valoros dintre
acestea a fost, cu siguranță, mătasea. Nu degeaba istoriografia
vorbește de importanța Drumului Mătăsii, un drum comercial
care a legat îndepărtata Chină de Orientul Mijlociu, Europa
Occidentală și Africa musulmană.
Mătasea este una dintre cele mai vechi invenții chinezești,
metoda prelucrării materialului produs de viermii de mătase
existând de circa 4700 de ani: cea mai veche mărturie privind
producția de mătase datează din perioada Liangzhu (3300-3200
î.Hr.).

Timp de secole, cheia producției de mătase a fost unul din cele
mai bine păstrate secrete ale civilizației chineze. Asta până când
misionarii creștini din Europa au descoperit secretul, aducând
larve de viermi de mătase în Occident. Cu toate acestea, cererea
pentru mătăsurile orientale, de o calitate mult superioară celor
europene, a rămas la fel de mare.
Porțelanul
Nu degeaba în limba engleză cuvântul pentru porțelan este
„china”. Acest tip valoros de ceramică, cunoscut pentru
frumusețea sa, este originar din China dinastiei Sui (581-618).
Tehnica a fost perfecționată apoi în timpul dinastiei Tang, când
porțelanul e exportat și în lumea islamică, unde devine un bun
foarte prețuit.
Producția de porțelan atinge apogeul în timpul dinastiei Song
(960-1279), când chinezii au construit cuptoare în care încăpeau
până la 25.000 de bucăți. Porțelanurile s-au extins în Europa
mai ales în timpul dinastiei Ming (1368-1644), când ceramica
alb-albastră, faimoasă azi în întreaga lume, a ajuns să fie unul
dintre cele mai căutate obiecte de preț din saloanele
aristocrației.
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Motorul laser-fotonic – un concept de
Nicolae Tesla
Lucian COZMA

Având toate aceste invenții
ții chinezești în minte, nu putem să nu
ne punem următoarea întrebare: cum se face că ace
această mare
civilizație
ție nu a cunoscut o revoluție științifică și tehnologică
precum Europa?! Istoricii au propus diverse ipoteze, acordând
atenție fie factorilor socio-economici,
economici, fie celor culturali.
Una dintre cele mai cunoscute teorii îi aparține
ține lui Josep
Joseph
Needham, autorul celei mai cunoscute lucrări despre istoria
științei în China. Sinologul britanic era de părere că factorii
culturali au fost cei care au împiedicat transformarea realizărilor
chinezești
ști în ceea ce în termeni europeni am putea numi științ
știință.
Potrivit lui Needham, gândirea religioasă și filosofică a
intelectualilor chinezi nu le-aa permis acestora să creadă în legile
naturii: „nu
nu se pune problema că pentru chinezi nu ar fi existat
o ordine în natură, dar aceasta nu era o ordine hotărâtă de o
ființă
ță rațională; de aici și lipsa convingerii că ființele raționale
pot traduce în limbile lor inferioare, pământești,
ști, codul de legi
divin.”

Motorul laser-fotonic
fotonic a fost un concept teoretic
imaginat de Nicolae Tesla pe care stiinta de astazi il
considera cat se poate de util in materie de energie libera.

U

n astfel de motor a fost conceput în forma sa teoretică,
la începutul secolului XX, de Nikola Tesla, care a
constatat producerea acestui interesant şi aparent straniu
fenomen fizic,, fiind totodată şi primul care a intuit aplicaţiile
sale în materie de energetică şi propulsie.

O ipoteză cunoscută referitoare la factorii socio-economici
socio
îi
aparține lui Mark Elvin. Acesta a încercat să în
înțeleagă de ce
China, în pofida bogăției
ției sale, a stabilității interne și a reușitelor
științifice, nu a avut la rândul ei o Revoluție Industrială.
Explicația,
ția, crede el, constă în faptul că economia preindustrială
din China era autosuficientă, neexistând nicio motivație
motiva pentru
profit care să ducă la dezvoltarea tehnologică. Elvin consideră
că rețelele
țelele comerciale și metodele de producție erau eficiente,
iar munca era foarte ieftină, în așa
șa fel încât economia a ajuns la
un punct de echilibru între cerere și ofertă, eliminând presiunea
economică care duce, de obicei, la creșterea
șterea eficienței.
Surse:
Joseph Needhan, Science and Civilisation in China,, Cambridge University Press
http://listverse.com/2009/04/18/10-great-ancient-chinese-inventions/
inventions/
http://www.chinawhisper.com/top-20-ancient-chinese-inventions
inventions
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_science_and_technology_in_China
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special de fotoni din partea electronilor frânaţi. Se ştie faptul că
acest fenomen a fost descoperit de Nikola Tesla în timpul
experienţelor de laborator cu curenţi de foarte înaltă frecvenţă,
desfăşurate între 1888 şi 1897.
Bremsstrahlung nu se referă însă doar la radiaţia fotonică a
electronilor cinetici deflectaţi de prezenţa altor particule, ci şi la
orice emisie a unor particule încărcate electric şi cauzată de
deflectarea acestor particule din cauze exterioare lor, iar
„radiaţia sincrotron” (emisie a particulelor care se deplasează la
viteze relativiste fiind deflectate cu ajutorul aplicării unor
câmpuri încrucişate şi emiţând unde radio) este radiaţie gamma
(emisă de nucleele atomice radioactive), radiaţie X (cu
lungimea de undă mai mare decât cea a radiaţiei gamma) dar şi
radiaţie luminoasă din spectrul vizibil, ultraviolet sau infraroşu.
Multă vreme, această radiaţie a fost considerată o problemă
„care face dificilă sau imposibilă realizarea fuziunii
termonucleare controlate”…! Or, în realitate, tocmai acest
fenomen de bremsstrahlung face posibilă d.p.d.v. tehnologic
realizarea generatoarelor de fisiune nucleară, iar acest lucru a
fost mai întâi preconizat de către Tesla, preluat apoi şi
experimentat de fizicianul şi inventatorul austriac Karl Nowak.
Acesta a lucrat multă vreme sub tutela SS în perioada regimului
nazist, fiind inventatorul motorului cu resociere atomică în
varianta catalizată de azotul activ, dar şi inventator al unor
generatoare bazate pe fisiunea nucleară controlată, a unor
instalaţii de lichefiere/ separare a aerului, a bombelor cu aer
lichid pe care germanii ar fi trebuit să le utilizeze în război prin
1945 etc.
Cu ajutorul unui fascicol laser de înaltă frecvenţă (condiţie pe
care d.p.d.v. tehnologic la ora actuală doar „laserul cu electroni
liberi” o poate îndeplini cu uşurinţă) se face colectarea radiaţiei
de frânare, focalizarea şi direcţionalizarea acesteia, cu aplicaţii
deosebite în domeniul enegeticii şi al sistemelor de propulsie
aerospaţială.
În acest din urmă caz, se poate obţine „motorul laser-fotonic”,
al cărui agent de lucru are viteză relativistă. Un astfel de motor
utilizează apa ca agent de lucru stocat la bord, din care, prin
acţiunea microundelor obţine o plasmă de hidrogen şi oxigen
(în cadrul unei camere de radioînaltăfrecvenţă fără electrozi) iar
aceasta este supusă confinării magnetice (de pildă, prin
aplicarea efectului de Z-Pinch), în care perioadă această plasmă
va emite radiaţie de frânare.
Bremsstrahlung este un termen care provine din cuvântul
compus german ,,bremsen” („a frâna”) şi „strahlung” adică
„radiaţie”, însemnând aşadar „radiaţie de frânare”.
Aceasta este o radiaţie în principiu electromagnetică produsă
de frânarea particulelor încărcate electric în momentul în care
acestea, în mişcarea lor sunt deflectate de către acţiunea altor
particule.

Colectarea radiaţiei de frânare de către unda laser de înaltă
frecvenţă va conduce la formarea unui fascicol axial de uriaşă
putere, de ordinul terrawaţilor…Sursă: Lucian Cozma – „Știința
secretă”.

De obicei, este vorba de frânarea/ deftectarea electronilor
cinetici de către nucleele atomice, având ca efect eliberarea în
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Ramanujan Srinivasa

Prof. Irina ȚIPORDEI – Huși
Pe măsură ce societatea a devenit mai complexă, școala
a câștigat în însemnătate. A fi dascăl a ajuns să fie o
profesie, iar educația a dobândit statutul de domeniu
științific.
cestea sunt de fapt însemnele progresului. În a doua
jumătate a secolului XIX și prima jumătate a secolului
XX pedagogiile Waldorf, Freinet și Montessori își
făceau loc, promițând
țând să revoluționeze școala. Astăzi,
învățământul
țământul are la bază principiile enunțate de pedagogi.
Școala secolului XXI pune accentul pe dezvoltarea copilului în
acord cu posibilitățile
țile sale. Inteligențele multiple vin în sprijinul
ideii că orice individ poate avea calități
ți extraordinare în cele
mai variate domenii, trebuind doar să fie ajutat să și le
descopere. Ele argumentează ceea
ea ce marele Einstein spunea la
un moment dat: ,,Oricine se naște
ște geniu, dar dacă vei judeca un
pește după abilitatea de a se cățăra într-un
un copac, el va trăi toată
viața crezând că-i prost.”Fiecare
Fiecare dintre noi are abilită
abilități. Rolul
școlii este de a ne ajuta să le dezvoltăm căci ,,geniile nu se nasc,
ele se formează”.
Elevul Einstein era cel mai bun din clasă la matematică și
submediocru la celelalte materii. Marele Edison a fost calificat
de către profesorii săi ca fiind ,,bolnav mintal”
mintal”și prea slab
pentru a ține pasul cu ceilalți elevi. Mama sa, profesoară, știind
ce fel de copil are, l-a retras și l-aa educat acasă. Uneori cei mai
buni profesori sunt părinții
ții deoarece pot vedea mai departe
decât vede școala. Stephen Hawking, elev într-oo clasă stră
strălucită,
n-aa fost niciodată mai sus de jumătatea clasei, scria neîngrijit,
era poreclit Einstein,, iar când avea 12 ani colegii au pariat pe o
pungă cu dulciuri că nu va ajunge nimic în viață.
via
Astăzi,
Hawking este socotit ,,un adevărat erou al timpului nostru”,
nostr
aflat în fruntea celor mai mari fizicieni din lume. Marele
Nicolae Herlea a fost considerat afon de către învă
învățătoarea sa.
Ne întrebăm câți oameni geniali s-au
au pierdut din neputin
neputința școlii
de a-i descoperi. Un exemplu ar putea fi și cel al lui Ramanuja
Ramanujan
Srinivasa.
Acesta avea să se nască la 22 decembrie 1887 la Erode, în
India și este matematicianul denumit și astăzi ,,un geniu
autodidact″,, fiind socotit de majoritatea ,,o minune în lumea
științei″, fiind considerat omul care ,,a învățat
țat tot ce se putea
învăța″.. A fost un copil bolnăvicios, cu înclinații
înclina înnăscute
pentru matematică. Ramanujan Srinivasa se trăgea dintr
dintr-o
familie de brahmani săraci și era într-atât
atât de credincios încât
obișnuia să spună: „ Pentru mine, o ecuație
ție nu are nici o
semnificație
ție dacă nu reprezintă gândirea Zeiței Namagiri.
Namagiri.″ La

A
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ță de obicei să facă adunări și scăderi,
doar 7 ani când copiii învață
,,Ramanujan cunoștea
ștea deja mai multe zecimale ale numărului π
și descoperise relația dintre funcția circulară și cea exponențială.
″Lipsit de cărți
ți și fără să fi mers la școală, micul geniu știa
matematică. Nu a reușit
șit niciodată la vreun colegiu căci nu-l
nu
interesau alte materii. În anul 1904 a fost eliminat de la Colegiul
Kumbakonam deoarece se ocupa doar de matematică. Acest
eșec nu l-aa împiedicat ca până la 11 ani să ajungă să exceleze în
analiză matematică, teoria numerelor ori în fracții
frac continue. Era
pasionat de seriile infinite, pentru care avea un talent natural
după cum s-au exprimat cei ce l-au
au cunoscut. La 12 ani stăpânea
destul
tul de bine trigonometria avansată, descoperise singur
teoreme, iar lucrările sale conțineau
țineau 3900 de ecuații și formule.
La 16 ani a citit cartea lui Carr, ,,Sinopsis de rezultate
elementare în matematică pură și aplicată
aplicată″, studiind și
demonstrând toate cele
le 1615 teoreme pe care le con
conținea
lucrarea. I-aa plăcut să lucreze singur, izolându
izolându-se de
comunitatea matematicienilor. Spiritul său religios i-a
i întărit
mereu convingerea că în cazul lui sursa geniului era însăși
însă zeița
hindusă Namagiri și a susținut mereuu că aceasta îl inspira în vis.
Nimic nou, căci Mozart și Balzac susțineau de asemenea că zeii
îi inspiră în somn.
Ingeniozitatea sa ciudată l-aa determinat pe matematicianul
Ken Ono de la Universitatea Emory să
să-l situeze între mințile
cele mai creative existente vreodată precum au fost Bach, Gauss
ori Einstein. Prin comparație
ție cu ei, Ramanujan întrecea toate
așteptările căci și-a depășit
șit timpul, iar genialitatea sa devenea
explozivă, matematicianul,,producând″
matematicianul,,producând patru-cinci ecuații noi
într-o singură zi. A trimis zeci de scrisori matematicienilor
celebri ai vremii pentru a le face cunoscute teoremele formulate
de el. Printre aceștia s-a aflat și Godfrey Harold Hardy care,
impresionat de ,,geniul pur
pur″ al lui
Srinivasa, l--a invitat să studieze la
Universitatea
tea Cambridge.
Întâmpinând dificultăți
dificultă materiale
serioase, indianul a ajuns totuși
totu aici și
a reușit să-și
și ocupe locul cuvenit în
rândul savanților
savan
de renume. Vreme
de 5 ani Ramanujan a publicat 30 de
lucrări care au pus pe jar întreaga
lume științifică. Aspectul mistic al
afirmațiilor
țiilor sale și caracterul bizar al
formulelor matematice scrise de el au uluit întreaga lume și
vreme de un secol n-au putut fi înțelese
țelese de nimeni. Mulți ll-au
contestat atât pe el, cât și formulele sale, tânărul Ramanujan
fiind supus
pus în mod constant criticilor colegilor de breaslă.
În anul 1920, la doar 32 de ani, suferind de tuberculoză,
Ramanujan îi trimite o ultimă scrisoare mentorului său, G. H.
Hardy, informându-ll că a descoperit ,,falsele func
funcții theta″. A
murit 4 luni mai târziu așa
șa cum a trăit, sărac și neînțeles de
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nimeni. Viața
ța lui Srinivasa devenise deja drama omului de
geniu. Studiile sale nu au rămas, însă fără ecou. Peste 90 de ani,
spiritul celui pe care doar dumnezeul său pare să--l fi înzestrat cu
cele mai alese calități
ți în domeniul științei matematice și-a
și
dobândit locul binemeritat printre mințile
țile strălucite ale lumii.
Formulele sale erau corecte, iar matematicienii care le-au
le
demonstrat prin metode moderne au putut ajunge la acelea
aceleași
concluzii ca genialul autor. La data de 22 decembrie, ziua
nașterii
șterii lui Ramanujan, Ken Ono de la Universitatea Emory și
încă trei colegi au reușit
șit să arate că teoria pe care acesta a visat
visato pe patul de moarte explica, de fapt... comportamentul
,,găurilor negre″.
Bibliografie::
maestri-si-discipoli
1. http://www.descopera.ro/cultura/2631550-scoli-maestri
2. Douglas
R.,
Hostadter
–
Gödel,
Escher
Escher,
Bach:BriliantaGhirlandăEternă, Ed.Humanitas, Bucureşti, 2015

Oamenii de știință: Exista un univers
oglindă cu al nostru în care timpul „curge”
înapoi

Interesant este faptul că oricine ar trăi în universul oglindă ar
percepe că timpul din universul nostru
ostru se mișcă
mi
înapoi și nu
înainte așa
șa cum am fi crezut. De aici se poate trage concluzia că
de fapt timpul de aici este diametral opus cu timpul din
universul paralel. Singura problemă este ca în viitor oamenii de
știință să demonstreze în care univers timpul
t
se scurge înainte și
în care înapoi.
speciali susțin că timpul
Atunci când Big Bang-ul s-aa produs, specialiștii
s-a născut la mijloc și din această cauză a pornit în două direcții
diferite. Una înainte, iar cealaltă înapoi. A
Așadar, cele două
universuri sunt dee fapt simetrice, doar axa timpului le face sa fie
diferite.

Un alt univers se apropie de al nostru.
Nu se știe ce se va întâmpla
Recent a fost descoperită în adâncimea spaţiului
cosmic o enormă regiune cu o temperatură mai scăzută
decât cea a restului Universului; aceasta are dimensiuni de
circa 1,8 miliarde ani-lumină!

C

are să fie originea acestui fenomen misterios? Au fost
avansate
ate mai multe ipoteze: de la urme ale unui Univers
paralel la fluctuaţii cuantice din universul primordial.

Un univers în oglindă cu cel în care trăim, unde timpul
se scurge invers, există nu departe de granițele
țele cosmosului
nostru. Această teorie este una impresionantă și deschide
porțile
țile cunoașterii spre o lume în care legile fizicii
fizic sunt atât
de diferite, iar conceputul de timp devine o nuanță
nuan imposibil
de înțeles.

Care să fie originea acestui fenomen misterios? Au fost
avansate mai multe ipoteze: de la urme ale unui Univers paralel
la fluctuaţii cuantice din universul
niversul primordial.

O

Descoperirea recentă a unei regiuni enorme de spaţiu cu
densitate mai mică de materie, care corespunde tocma
tocmai celei cu
temperatura scăzută, pare să explice originea acestul straniu
fenomen, cel puţin în parte.

amenii de știință sunt de părere că atunci când universul
nostru s-aa creat în urma fenomenului Big Bang, un alt
univers în oglindă sau chiar paralel s-aa născut. Singura
diferenţă între cele două este că timpul se comportă diferit.
Dacă în al nostru timpul se scurge într-oo direc
direcție, în celălalt
timpul funcționează
ționează invers, adică de la sfârșit spre început.

Pentru a ajunge la această concluzie, specialiștii
știi Julian Barbour,
de la Universitatea Oxford și Tim Koslowski Universitatea New
Brunswick au realizat un experiment, care are la bază
comportamentul particulelor în momentul în diverse condi
condiții.
De exemplu, gravitația
ția crează un punct atunci când distanța
dintre particule
ticule este redusă la minimum. Atunci când distan
distanța
dintre ele este considerabilă, se nasc anumite axe temporale, în
care timpul urmează o singură direcție.
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Când în 2004 cercetătorii de la WMAP (Wilkinson Microwave
Anysotropy Probe) au descoperit o zonă din spaţiul cosmic cu
temperatura mai scăzută decât restul Universului (eng. cold
spot),
), oamenii de ştiinţă au încercat să explice originea acestui
fenomen enigmatic. Temperatura Unive
Universului este dată practic
de temperatura radiaţiei cosmice de fond (Microwave
Background Radiation), radiaţie care a luat naştere în momentul
în care fotonii nu mai aveau – datorită expansiunii Universului,
şi deci creşterii lungimii de undă a radiaţiei – energia suficientă
pentru a ioniză atomii de hidrogen care se formau. La ora
actuală temperatura acestei radiaţii este de circa 2,7 K.
Enorma regiune rece, situată la circa 3 miliarde ani
ani-lumină faţă
de noi, având un diametru de 1,8 miliarde ani-lumină,
ani
a
reprezentat
eprezentat un mare mister pentru astronomi.
Această regiune, numită de cercetători supervoid, ar putea
reprezenta cea mai mare structură observată vreodată în
Univers.
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Dimensiunile ei sunt într-adevăr
adevăr enorme: 1,8 miliarde de ani
anilumină, ceea ce reprezintă o dimensiune de circa 18 ori mai
mare decât diametrul galaxiei noastre.

A

Densitatea mai mică de materie din acest supervoid are drept
efect o temperatură mai scăzută a radiaţiei cosmice de fond,
exact ceea ce WMAP a măsurat acum circa 10 ani (efectul se
numeşte Integrated Sachs-Wolfe).

Se pare că Luna este bucățică
țică ruptă din Terra, apărând prin
ciocnirea cu o altă planetă. După ce, multă vreme, modul în care
a luat naștere
ștere Luna a fost un mister absolut, a devenit
predominantă opinia că astrul nopții
ții a luat naștere în urma
violenței coliziuni dintre Terra și un corp ceresc rătăcitor, care
se pare că avea mărimea lui Marte.

Care este însă cauza acestei densităţi mai mici de materie într
într-o
regiune atât de întinsă din Univers? Avem deci un nou mister,
care însă ar putea fi explicat prin fluctuaţii cuantice imediat
după Big Bang. Se consideră la ora actuală că toate structurile
din Univers au luat naştere în urmă acestor fluctuaţii şi că
expansiunea Universului a dus la creşterea lor până când au
devenit actualele galaxii şi mari grupări de galaxii.
Se pare deci că o fluctuaţie cuantică în primele clipe după Big
Bang a generat la ora actuală ceea ce noi vedem, pe de o parte,
ca un enorm spaţiu cu mai puţină materie decât restul
Universului, iar pe de altă, ca o regiune mai rece decât restul
Universului. Mecanica cuantică joacă un rol imp
important nu doar
în înţelegerea proceselor ce au loc în lumea particulelor la ora
actuală, ci şi în istoria şi evoluţia Universului, fiind responsabilă
de naşterea şi evoluţia structurilor, precum galaxiile şi marile
grupări de galaxii, dar şi a enormelor spaţii
paţii lipsite de materie
care se găsesc în Univers.

lții
ții spun că Luna și Pământul s-au
s
format concomitent,
Luna ajungând să se învârtă în jurul Pământului din
cauză că are o masă și o densitate mai scăzute.

Terra
rra a apărut în urmă cu 4,5 milioane de ani. Oamenii de
știință ne spun că Luna a apărut ceva mai târziu. Ipoteza că luna
a fost zămislită în urma unui impact de propor
proporții colosale nu
datează de mult, ci de vreo patru decenii. Impactul s-a
s petrecut
între două
ouă protoplanete. Una era Pământul nostru, o planetă
tânără. Cealaltă, având dimensiuni asemănătoare planetei roșii
ro
(Marte), a fost numită Theia – un corp ceresc ce nu se stabilise
pe un făgaș hotărât.
Pornind de la ipoteza că Theia a izbit Terra, ducând la
l nașterea
Lunii, s-aa crezut o vreme că unicul satelit natural al planetei
noastre ar putea avea până la 60% din compoziție
compozi în comun cu
ipotetica, dar foarte probabila, planetă străină.
Dar, din punct de vedere al compoziției,
compozi
Luna și Terra sunt
foarte asemănătoare, compozițiile
țiile lor nediferind într
într-o proporție
mai mare de câteva unități
ți la un milion. Mostrele de rocă
preluate de pe suprafața
ța astrului nopții au indicat un grad mare
de asemănare cu materialul ce predomină în alcătuirea planetei
noastre, fiind prezente inclusiv semnificative asemănări legate
de numărul izotopilor de oxigen existen
existenți. Există foarte mici
deosebiri de compoziție.
ție. După toate probabilitățile, și Theia a
avut o compoziție
ție asemănătoare Terei (explicația furnizată fiind
că ele s-au format
mat în zone apropiate ale sistemului solar).

O înţelegere mai profundă a fenomenelor cuantice ne
ne-ar ajuta să
înţelegem inclusiv originea galaxiei noastre: de unde venim şi
cum am luat naştere? Care ar putea să fie evoluţia viitoare a
Universului? scientia.ro

Cum s-aa format Luna? A fost captată de
magnetismul Pământului sau s-aa format în
urma unei coliziuni a Terrei cu un corp
ceresc rătăcitor?
Tomi T
TOHĂNEANU
Unii dintre oamenii de știință au crezut că Luna este un
corp ceresc pe care Terra l-aa captat pe orbita sa, atunci
când, cu miliarde de ani în urmă, a trecut prin apropiere, în
drumul său bezmetic prin Univers.

143

Luna – satelitul numărul cinci, ca mărime, în sistemul solar – nu
are atmosferă, dar are… o față
ță misterioasă. O față care nu se
vede niciodată de pe Pământ. Dacă e să intrăm în domeniul
legendelor contemporane,, se spune că pe fa
fața nevăzută a Lunii
există lucruri care ar fi șocante pentru publicul larg, dar care
pentru cei de la NASA nu mai sunt demult un secret. Că aceste
lucruri ar avea legătură cu civilizațiile
țiile extraterestre. Alții spun
că, de fapt, omul n-a ajuns niciodată pe lună și că aselenizarea
n-a avut loc nicicând, fiind un filmulețț regizat și turnat la
Hollywood. După cum se vede, teoriile consipirative ajung de la
o extremă la alta. Se spun multe. Important este să ne folosim
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rațiunea și discernământul. Și să ne alegem bine sursele de
informare! Surse: www.space.com, www.esa.int, wikipedia.org
Imagini: www.mnn.com, www.davidreneke.com, sservi.nasa.gov,
humansarefree.com

Luna: coincidențe
țe cosmice stranii pe care
știința nu le poate explica
Mai întâi, „coincidențele”:
țele”: cu diametrul de 3.474
kilometri, Luna este de exact patru ori mai mică decât
Pământul; toți
ți sateliții naturali din sistemul solar gravitează
în jurul planetelor pe la ecuator, Luna – nu; rocile de pe
Lună conțin urme de metale PROCESATE, precum alamă,
uraniu 236 și neptuniu 237.

A

ltfel spus, Luna este unul dintre cele mai misterioase
obiecte din sistemul solar. Este considerată un corp
celest „ciudat” datorită numeroaselor proprietăți
proprietă fizice
pe care oamenii de știință nu le pot explica și pentru că este cel
mai ieșit
șit din comun corp ceresc, incomparabil cu lunile
identificate până în prezent.
șită din comun, încât Robert
De fapt, Luna este atât de ieșită
Jastrow, primul președinte
ședinte al Comisiei de Explorare a Luni
Lunii
(NASA) a numit Luna „Piatra Rosetta a planetelor”. Ca să vă
faceți
ți o idee despre cât de ciudată este Luna cu adevărat, iată
cum a calificat-oo Robin Brett, un alt cercetător NASA: „Ar fi
mai ușor
șor să explicăm de ce Luna nu ar trebui să existe, decât de
ce există”.Bun, dar de ce este Luna ciudată și ce o face atât de
specială? Este un corp ceresc mare. De fapt, Luna este enormă!
Cu diametrul de 3.474 de kilometri, Luna are un sfert din
diametrul Pământului. Exceptând Pluto și Charon (luna lui
Pluto), proporția Lunii față
ță de Pământ este cea mai mare din
câte au fost descoperite până acum în univers.

planetele diferă fundamental
mental unele de celelalte. Iar dacă aceste
detalii nu v-au
au stârnit curiozitatea, ciudă
ciudățeniile continuă. Unele
roci lunare conțin
țin metale procesate precum alamă, uraniu 236 și
neptuniu 237. Aceste elemente se pot ob
obține exclusiv pe cale
artificială. Uraniu 236
36 este un reziduu nuclear care se găsește
găse în
uraniul folosit sau reprocesat. Și mai interesant, neptuniu 236
este un metal radioactiv rezultat din producerea plutoniului în
centralele nucleare. Aceste caracteristici cu totul speciale ale
Lunii i-au determinat pe cercetătorii Mihail Vasin și Alexander
Șcerbakov, membri ai Academiei Ruse de Științe, să scrie, în
anii ’70, articolul intitulat „Este luna creația
crea unei inteligențe
extraterestre?”, care a produs rumoare în comunitatea științifică,
dar nu a schimbat cu nimic lucrurile dintr-un
dintr
motiv foarte
simplu: nimeni nu poate furniza vreo explicație
explica validă cu privire
la aceste măsurători. Mai mult, laureatul premiului Nobel pentru
Chimie Harold Urey s-a declarat șocat de conținutul de titan al
rocilor aduse de misiunile de astronauți
ți de pe Lună. Mostrele de
minerale reprezintă un mister absolut pentru lumea de știință,
deoarece nimeni nu poate explica prezen
prezența titanului. Cu alte
cuvinte, Luna noastră – simbolul suprem al misterelor – își
merită pe deplin această
ceastă coroană. Nu are nimic în comun cu
niciun alt corp ceresc. Și parcă tocmai pentru ca enigma să
rămână astfel până la sfârșitul
șitul timpului, gândiți-vă
gândiți
că în orice zi,
din orice loc al Pământului, vedem mereu aceeași
aceea față a Lunii.
De ce?
Matematică ciudată – numerologie precisă
Raza Lunii = 1.080 mile = 3 x 360
Rază Pământului = 3.960 mile = 11 x 360
Rază Pământului + Raza Lunii = Raza de 5.040 mile = 1 x 2 x 3
x 4 x 5 x 6 x 7 = 7 x 8 x 9 x 10
Diametrul Pământului = 7.930 mile = 8 x 9 x 10 x 11
Oare toate aceste dimensiuni sunt simple coincidențe
coinciden sau a
existat o forță care le-aa creat în acest fel? Poate fi imaginată o
inteligență care le-aa aliniat pe toate atât de precis doar într-un
într
colț de univers?

NASA: a fost găsită materie organică pe
planetă Marte

Luna are o orbită absolut ciudată, singura de acest tip pe care
astronomii au descoperit-oo în sistemul nostru solar. Toate
celelalte luni gravitează în jurul planetelor
netelor lor pe la ecuator.
Luna noastră se comportă cu totul aparte și gravitează în jurul
Pământului cu o înclinare de 5 grade. Luna are altitudine, curs
și viteză precise, care îi permit să funcționeze „corect” în raport
cu Pământul. Cu alte cuvinte, Lunaa nu ar trebui să fie unde se
află acum.
Luna este, în sine, aproape un alt Pământ. Compozi
Compoziția solului
este similară celei a Pământului, situație
ție care nu a mai fost
descoperită niciunde în spațiu.
țiu. În toate celelalte cazuri, lunile și
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Jennifer Eigenbrode
Roverul Curiosity a ajuns pe Marte pe dată de 6 august
2012 /FOTO: heraldsun.com.au
Noi analize făcute de astronomi şi biologi asupra probelor
aduse de pe Marte de roverul NASA Curiosity, în urmă cu
patru ani, sugerează că planetă vecină Pământului este
acoperită de materie organică. „Sunt convinsă că materia
organică se găseşte peste tot pe Marte”, a declarat Jennifer
Eigenbrode, biochimist şi geolog la centrul
cen
NASA din
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astronomie
Greenbelt, Maryland. „Sunt urme de materie organică pe
suprafaţă planetei, dar probabil şi în structura rocilor.

Ce înseamnă asta urmează să analizăm”, a mai spus Eigenbrode.
Una dintre misiunile roverului trimis de NASA a fost să
determine, prin analiză chimică a probelor recoltate, dacă
planetă este un mediu care să suporte viaţă la nivel
microbiologic. Tot mai multe dovezi converg că Marte a fost la
un moment dat – şi este posibil să fie şi azi – un mediu favorabil
dezvoltării vieţii.
eţii. Surpriză din descoperirea recentă a oamenilor
de ştiinţă de la NASA este amploarea materiei organice pe
Planetă Roşie. „Este cel mai important rezultat al analizei. Cu
patru ani în urmă nimeni nu putea spune acest lucru”, a explicat
cercetătorul NASA.. Savanţii nu ştiu care este sursă acestor
materii organice de pe Marte, dacă este vorba de origini
biologice sau geologice. Sursă: Science.com

Oamenii de ştiinţă de la NASA au
descoperit și un mineral neaşteptat pe
Marte
Richard Morris, Doug Ming
Cercetătorii de la NASA au descoperit un mineral la
care nu se aşteptau, într-oo mostră de rocă de pe Marte.
Acest mineral poartă numele de tridimit şi de obicei este
asociat cu fenomenele de vulcanism silicic.

A

ceastă descoperire a determinat oamenii de ştiinţă să
reconsidere trecutul istoric al planetei Marte, care este
posibil să fi fost presărat cu explozii vulcanice.

Cercetătorii au descoperit un mineral neaşteptat într
într-o mostră de
rocă de la Gale Crater, de pe Marte, o descoperire care poate
modifica cunoaşterea legată de modul în care a evoluat această
planetă. Rover-ul Curiosity al Laboratorului Ştiinţific privind
planeta Marte (Mars Science Laboratory) de la NASA
explorează roci sedimentare în interiorul craterului Gale de când
a aterizat pe Marte, în august 2012. În iulie 2015, în ziua Sol
1060 (numărul de zile marţiene de la aterizare), rover-ul a
colectat pudră prin sfredelirea unei roci din locaţia numită
„Buckskin” („Piele de căprioară”). Analizând da
datele cu ajutorul
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unui instrument cu difracţie cu raze X care identifică minerale,
prezent pe rover,, oamenii de ştiinţă au detectat cantităţi
semnificative dintr-un
un mineral cu siliciu numit tridimit. Această
descoperire a fost o surpriză pentru cercetători, deoarece
tridimitul este în general asociat cu vulcanismul silicic, care este
cunoscut pe Pământ dar despre care nici măcar nu se ştia că
există pe Marte și cu atât mai puțin că ar fi un proces important.
Descoperirea tridimitului îi poate face pe cercetători
cercetă
să
regândească istoria activităţii vulcanice pe planeta Marte,
sugerând că planeta a avut la un moment dat explozii vulcanice
care au condus la prezenţa mineralului respectiv. Studiul a fost
condus de cercetătorii din cadrul Diviziei de Cercetări a AstroAs
materialelor şi Ştiinţei de Explorare (ARES) de la centrul
„Johnson Space” al NASA. Un articol referitor la descoperirile
echipei de cercetare a fost publicat în revista de specialitate
Proceedings of the National Academy of Sciences.
Sciences „Pe Pământ,
tridimitul
mitul se formează la temperaturi mari într-un
într
proces de tip
exploziv numit vulcanism silicic. Muntele Sf. Elena, vulcanul
activ din statul Washington şi vulcanul Satsuma-Iwojima
Satsuma
din
Japonia sunt exemple de astfel de vulcani. Combinaţia între
conţinutul maree de siliciu şi temperaturile extrem de mari din
vulcani creează tridimitul”, a explicat Richard Morris,
cercetător în domeniul planetar la centrul „Johnson” (NASA) şi
autor principal al respectivului articol publicat. „Tridimitul
„
era
încorporat în roca din
n «Lacul Gale», de la Buckskin, ca
sediment de la eroziunea rocilor vulcanice de tip silicic.”
silicic.
Descoperirea făcută de rover-ul Curiosity va stimula de
asemenea cercetătorii să reexamineze modul în care se
formează tridimitul. Autorii au căutat dovezi tere
terestre referitoare
la faptul că tridimitul s-ar
ar putea forma la temperaturi joase prin
procese geologice specifice fără să implice vulcanism silicic,
fără însă a găsi deocamdată vreo astfel de dovadă.
„Le
Le spun mereu colegilor cercetători planetari să se aştep
aştepte la
neaşteptat pe Marte”,
”, a spus Doug Ming, cercetător şef al
Diviziei ARES de la centrul „Johnson” şi coautor al articolului
publicat. „Descoperirea
Descoperirea tridimitului a fost complet neaşteptată.
Această descoperire ridică întrebarea dacă Marte a
experimentat în timpul evoluţiei timpurii a planetei o activitate
vulcanică mult mai violentă şi explozivă decât se credea până
acum.”

Zilele devin din tot mai lungi. Peste o
vreme ziua va avea 25 de ore. Care este
explicația?
ția?
Tomi TOHĂNEANU
Celor mai mulți
ți dintre noi zilele li se par prea scurte
iar timpul li se pare că trece mult prea iute.
n acest context, unii vor recepta cu mirare vestea că, de fapt,
zilele vor deveni tot mai lungi, depă
depășind durata actuală de 24
de ore (mai exact 23 ore, 56 minute
te și 4 secunde). Zilele se
lungesc extrem de încet, dar sigur. Oamenii de știință spun că
peste 200.000.000 de ani zilele vor fi mai lungi decât astăzi, cu
o oră. Și, tot ei, ne mai spun că fenomenul acesta se petrece din

Î
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cauza încetinirii mișcării de rotație
ție a Pământului. La rândul ei,
viteza de rotație
ție se reduce din cauza… mărilor și oceanelor.
Diferențele
țele în sens crescător între duratele zilelor deja au fost
calculate, fiind de 1,8 miimi de secundă la un secol. Prin
cumularea acestor mici creșteri, care apar la fiecare sută de ani,
zilele vor deveni din ce în ce mai mari. Ce legătură au mările și
oceanele cu modificarea în sens crescător a lungimii zilelor?
Efectul de diminuare a vitezei de rotație
ție a Pământului (cea care
provoacă mărirea duratei zilelor) este pus, în principal, pe
seama mareelor. Mareele apar prin intervenția
ția forței de atracție
a Lunii și produc fluxul (creșterea nivelului) și refluxul
(scăderea) nivelului mărilor și oceanelor. Atunci când apele
oceanelor și ale mărilor sunt în creștere, sub efectul for
forței de
atracție
ție a Lunii, are loc o frânare a mișcării de rotație a Terrei.
Pentru a realiza calculul din care a rezultat în ce măsură va
încetini viteza de rotație
ție a Pământului și în ce măsură va spori
durata unei zile de la un veac la altul, cercetătorii de la
Universitatea din Durham au analizat eclipsele și alte
evenimente cosmice care au survenit de la 720 î.e.n. până în
anul 2015, lucru care a fost posibil din pricină că multe dintre
popoarele antice consemnau cu sfințenie astfel
stfel de evenimente în
scrierile lor. Oamenii de știință care au condus studiul spun că
înregistrările cele mai vechi au fost găsite în tăbli
tăblițele de lut
gravate cu scriere cuneiformă din Babilon, precum și în textele
antice grecești ori chinezești.
Sursa: www.dailymail.co.uk
Imagini: pics-about-space.com, www.latimes.com,
www.lunarland.com, deviantart.com

Nicolae Paulescu- descoperitorul
nerecunoscut al insulinei

Nicolae Constantin Paulescu s-aa născut pe 8 noiembrie
1869 la Bucureşti. Clasele I-XII
XII le termină în Capitală, iar
în 1888 devine student la Facultatea de Medicină din Paris.
nul 1891 îi aduce un post la Serviciul medical al
Spitalului Hotel Dieu, condus de reputatul profesor
Étienne Lancereaux. În 1892 devine extern, prin
concurs, al Spitalelor din Paris, pentru ca peste 2 ani să devină,
tot prin concurs, intern la Spitalul ”Notre Dame du Perpetuel
Secours”.

A

Obţine în 1897 titlul de doctor în științe medicale şi, în acelaşi
an, ia şi Certificatul de studii superioare în chimie biologică din
partea Facultăţii de Știinţe din Paris. Acest an s-a
s dovedit
prolific, Nicolae Paulescu obţinând şi postul de medic adjunct al
Spitalului
alului ”Notre Dame du Perpetuel Secours” din Paris,
precum şi secretar de redacţie al revistei ”Journal de Medecine
Interne”. Un an mai târziu devine posesorul Certificatului de
Studii superioare în Fiziologie generală, în cadrul Facultăţii de
Ştiinţe din Paris, iar în 1899 obţine titlul de doctor în ştiinţe
naturale la aceeaşi facultate. Cu toate ofertele atrăgătoare de a-și
a
exercita vocația
ția de medic, ca urmare a performanțelor strălucite,
în Franţa, Elveţia sau Statele Unite, Paulescu revine în ţară și în
1900, fondează catedra de Fiziologie la Facultatea de Medicină
din Bucureşti, catedră pe care o va conduce până la sfârşitul
vieţii, adică mai bine de 30 de ani. Paulescu şi-a
şi început
activitatea ştiinţifică în anul 1899, odată cu primele cercetări pe
caree le efectuează pentru izolarea produsului activ al secreţiei
interne a pancreasului.
Sunt
unt notorii preocupările sale pentru tratamentul febrei şi
concluziile cu referire la tratarea afecţiunilor pancreasului, iar în
1916 face cunoscute, în premieră, rezultatele
rezult
hipoglicemiate cu
extractul apos de pancreas în diabetul experimental, extract care
conţinea insulina mult căutată. Ocupația
Ocupa germană și implicarea
activă în primul război mondial îl fac să abandoneze cercetarea,
pe care o reia însă după terminarea conflagrației.
co
În 1921
prezintă la Societatea de Biologie patru comunicări prin care
anunţă descoperirea pancreinei (denumită mai târziu insulină),
ca urmare a unor teste pe câini. Descoperirea pancreinei este
făcută publică în presa de specialitate în 1921, brevetul fiindu-i
acordat pe 10 aprilie 1922 de Ministerul Industriei şi
Comerţului din România.
Cercetările sale în privinţa pancreinei continuă, iar Paulescu
semnalează reacţiile fizice şi chimice ce trebuie să fie aplicate
extractului apos de pancreas pentru a--l debarasa de substanţele
proteice aflate în exces. Descoperirea insulinei, această cucerire
epocală a medicinii mondiale, care a preocupat zeci de ani pe
cercetătorii din domeniu, este legată de o controversă cu privire
la paternitatea ei. Nicolaee Paulescu a pornit de la informa
informații ce
erau cunoscute deja de câțiva
țiva zeci de ani. Astfel, Étienne
Lancereaux în 1877 a stabilit relația
ția dintre pancreas şi diabet,
iar Oskar Minkowski şi Joseph von Mering au confirmat-o
confirmat
experimental în 1889.
Cel care a identificat
ntificat şi caracterizat din punct de vedere al
acţiunilor sale, hormonul pancreatic, pe care îl denumeşte
pancreatină, a fost doctorul român. Insulina a fost izolată pe 21
iunie 1921, iar acest lucru a făcut public pe 30 august 1921 întrîntr
un material apărut într-oo revistă de specialitate din Belgia.
Comparativ, canadienii Benting şi Besta, şi
şi-au publicat primele
rezultate cu privire la acţiunea hipoglimeciantă a extractului de
pancreas abia în februarie 1922. Instrumentele învechite ale lui
Paulescu nu i-au permis începerea testelor clinice pe oameni în
timp ce în Canada s-a și trecut la testele umane astfel încât
copilul de 14 ani Leonard Thompson a devenit prima persoană
care a beneficiat de o injecție
ție cu insulină pe data de 11 ianuarie
1922.

Nicolae Paulescu în 1897
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Cu toate că din
in punct de vedere cronologic Nicolae Paulescu
este descoperitorul insulinei, canadienilor li s-aa atribuit premiul
Nobel, iar lui Paulescu i s-aa contestat paternitatea descoperirii
sale. Demn de relevat este faptul că cei doi canadieni ll-au citat
bibliografic
fic pe Paulescu în primul lor articol privitor la insulină.
Un motiv pentru care recunoașterea l-aa ocolit pe doctorul
bucureștean
ștean este faptul că producătorii de medicamente care ar
fi vrut să producă insulina ar fi trebuit să plătească sume
importante românului.
nului. În schimb canadienii au cedat brevetul
pe 1 dolar Universității
ții din Toronto, care mai departe a acordat
contractul de fabricare și testare a insulinei companiei Eli
Lily&comp care de-aa lungul anilor a fost implicată în mai multe
controverse. Doctorull Paulescu moare la Bucure
București în dimineata
lui 19 iulie 1931 pe când avea 61 de ani. Multe personalitati
deplâng trecererea la cele veșnice
șnice a descoperitorului insulinei.
La cortegiul său funerar au participat peste 30.000 de
bucureșteni.Sursa: http://www.istorie-pe-scurt.ro/nicolae--paulescudescoperitorul-nerecunoscut-al-insulinei/

GLANDA TIROIDĂ este cea care
controlează întregul organism!

geografică.
ă. Pentru a va testa de o posibilă deficienţă de seleniu
puteţi face un test de sânge, al părului sau unghiilor.
Iodul
Bună funcţionare a tiroidei necesită un nivel adecvat de iod.
Iodul ajută la sinteză hormonilor tiroidieni. Încercaţi să
consumaţi cât mai multe alimente cu conţinut bogat de iod cum
ar fi algele marine, ananas, sare de mare iodata, spanac şi salată.
Evitaţi consumul în exces al alimentelor ce conţin goitrogeni şi
produsele din soia nefermentate.
Stresul este un alt factor cu un mare impact
im
negativ asupra
sănătăţii tiroidei şi asupra întregului sistem imunitar. Încercaţi
să combateţi stresul implicându-va
va în activităţi de relaxare cum
ar fi yoga, băile cu apă caldă, sportul, cititul etc.
Expunerea în exces la fluorură şi bromur
bromură poate interfera, de
asemenea, cu sănătatea tiroidei dumneavoastră.
Evitaţi consumul de gluten dacă aveţi intoleranţă la acesta. Sunt
multe studii care confirmă că bolile auto-imune,
auto
în special boală
Hashimoto, apar că efect al intoleranţei la gluten.
Evitaţi pe cât posibil consumul de zahăr, cafeină, alimente
procesate, conservanţi, aditivi alimentari şi coloranţi sintetici.
Potrivit mai multor studii de cercetare, uleiul de cocos
coco este de
mare ajutor în cazul hipotiroidismului căci acesta are
capacitatea
de
a
stimula
timula
tiroidă
leneşă.
SURSĂ:
healthyrecipeshome.com

Traducere şi adaptare: Echipa Dr. Andrei Laslau
Tiroida hipoactivă apare atunci când glanda tiroidă nu
reuşeşte să producă o cantitate suficientă de hormoni tiroidieni
ce au rolul de a regla întregul organism. Printre simptome se pot
numără creşterea în greutate, oboseala, depresia, problemele de
concentrare, piele uscată,
tă, constipaţie. În cazul în care nu se
tratează, hipotiroidia poate avea repercusiuni
siuni grave asupra
sănătăţii.
În cele mai multe dintre cazuri, hipotiroidismul este cauzat de
boală auto-imună
imună cunoscută sub numele de boală Hashimoto.
Tiroidita Hashimoto este
te o boală autoimună caracterizată printr
printro agresare a organismului de către propriul sau sistem imunitar.
Este una dintre cele mai frecvente cauze de guşă (creştere în
volum al glandei tiroide) şi de hipotiroidism mai ales la femei.
Mulţi dintre cei care suferă de această afecţiune consideră că
pentru tratarea hipotiroidiei este suficient doar să ia
medicamente. Astfel, de cele mai multe ori, deşi se află sub
efectele medicamentaţiei, continuă să prezinte simptomele în
ciuda faptului că analizele de sânge le ies normal. Trebuie să
ştiţi că medicamentele singure nu vă vor scapă de afecţiunea
tiroidei hipoactive. Este obligatoriu să aveţi un stil de viaţă şi o
alimentaţie corespunzătoare pentru a va trata definitiv.
Mai jos va prezentăm câteva lucruri pe care
re le puteţi face pentru
a avea o tiroidă sănătoasă.
Toate fructele şi legumele conţin fitonutrienții puternici care
suportă sistemul imunitar. În cazul unei inflamaţii cauzate de o
boală autoimună se recomandă reducerea inflamaţiei prin
consumul de antioxidanţi.
idanţi. De aceea este bine să consumaţi un
curcubeu de fructe şi legume din care să va luaţi cât mai mulţi
fitonutrienti valoroşi.
Seleniu
Consumul de alimente bogate în seleniu cum ar nucile de
Brazilia, crustaceele, ouăle, seminţele de floarea soarelui şi
usturoiul va va ajută să aveţi un metabolism sănătos. Conţinutul
de seleniu din alimente diferă în funcţie de sol şi de poziţia
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Ficatul nu doare când suferă
Victoria DONOS
Ficatul este un organ extrem de muncitor, care-şi
care face
treaba aproape neauzit. Nu prea se face simţit nici atunci
când suferă din cauza bolilor sau când îl „atacăm” cu
alimente şi lucruri care-i fac rău.

D

espre ce-ll face atât de special şi de ce trebuie să fim
atenţi la sănătatea ficatului, am discutat cu prof. dr.
Alexandru Oproiu.

Interviu cu prof. dr. Alexandru Oproiu, medic prima
primar
gastroenterologie, Preşedintele de Onoare al Societăţii Române
de Gastroenterologie şi Hepatologie
Prin ce se distinge ficatul de alte organe ale corpului nostru?
Ficatul este un organ complex atât din punctul de vedere
funcţional, cât şi din cel structural.
ctural. Funcţional pentru că are
multiple funcţii metabolice, se găseşte la o răscruce circulatorie
între intestin şi întregul organism, ceea ce face cca, prin
circulaţia portală, toate substanţele care ajung în organism
(principii alimentare, medicamente etc.)
tc.) să aibă ca
c prima staţie
ficatul. Aici au loc o mulţime de reacţii chimice şi biochimice
extrem de complexe. Unele substanţe sunt transformate în
metaboliții utilizaţi pentru funcţionarea organismului, în timp ce
substanţele toxice sunt detoxifiate prin procese chimice de
conjugare extrem de complicate şi făcute inofensive sau
eliminate prin bilă în afară organismului. Ultimele studii arată
că flora intestinală joacă un rol foarte important pentru funcţia
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hepatică. Această este comensală (adică trăieşte împreună cu
organismul uman), însă numărul de celule microbiene depăşeşte
de peste 100 de ori numărul de celule al organismului uman.
Deci, nu microbii trăiesc în lumea noastră, ci noi trăim în lumea
lor. Deci, ficatul este la această răscruce extrem de importantă
şi, prin funcţiile pe care le are, contribuie la funcţionarea bună a
întregului organism uman, la menţinerea echilibrului dintre
anumite substanţe precum glucoză, aminoacizii…, aşadar, rolul
sau este deosebit.
De ce nu doare ficatul?
Nu doare pentru că inervația sa senzitivă este localizată în
capsula care acoperă ficatul. Abia atunci când, prin anumite
procese patologice, leziunile ating această capsulă, doare.
Durerile din hipocondrul drept de regulă nu sunt date de ficat,
deşi lumea spune „mă doare ficatul“. Acestea pot fi cauzate de
colecist sau de afecţiuni care lezează capsulă hepatică.
În cazul unei suferinţe, ficatul poate să dea o serie de simptome
nespecifice. De exemplu, în hepatitele toxice apare o stare de
astenie. Pacientul se simte obosit, fără putere, nu mai poate să
facă lucruri care, în mod curent, nu constituiau o problema.
Sunt simptome generale care nu sunt specifice ficatului. Icterul
este specific ficatului, dar nici această nu este o condiţie.
Această este şi nenorocirea, deoarece foarte multe boli hepatice
evoluează absolut asimptomatic.
"Numărul de celule microbiene depăşeşte de peste 100 de ori
numărul de celule al organismului uman. Deci, nu microbii
trăiesc în lumea noastră, ci noi trăim în lumea lor."
Cum sunt românii din punctul de vedere al sănătăţii
ficatului?
Incidenţa bolilor de ficat la români este destul de mare. Pe
primul loc sunt hepatitele alcoolice, pe locul al doilea vin
hepatitele virale, adică hepatită B, hepatită C, iar ceea ce
urmează, şi este din ce în ce mai frecvent, ficatul gras, nonalcoolic. Acesta determina steatohepatita în 20–30% din cazuri,
iar dintre acestea, anual, 5% ajung la ciroză hepatică, carcinom
hepatic şi altele. Steatoză hepatică non-alcoolică, sau ficatul
gras, este acum din ce în ce mai frecvenţa, fiind o boală a vieţii
moderne. Ficatul gras non-alcoolic „creşte” în paralel cu
diabetul şi cu obezitatea, iar 90% dintre pacienţii care au aşazisul sindrom metabolic, obezitate, colesterol crescut,
dislipidemie, hipertensiune arterială au ficat gras non-alcoolic.
Afirmaţi mai sus că ficatul gras este mai prezent la cei cu
obezitate. Persoanele fără probleme cu greutatea pot suferi
de ficat gras?
Da. În funcţie de alimentaţie şi de microbiomul intestinal.
Microbiomul intestinal este cu totul deosebit în ficatul gras nonalcoolic. Însă, frecvent, ficatul gras non-alcoolic apare la cei
care ţin regimuri drastice de slăbire, la cei care slăbesc 10 kg
într-o săptămâna, la cei care ţin regim mâncând doar anumite
clase de alimente.
De ce o dietă drastică poate duce la steatoză hepatică?
Se ajunge aici pentru că nu se mai poate face frânarea secreției
de colesterol, şi atunci colesterolul se elimina şi mai mult prin
bilă şi dă litiază biliară. Pacienţii care fac intervenţii
chirurgicale pentru a slabi ajung la litiază biliară, iar cei care fac
şi intervenţie şi ţin şi regim drastic ajung la steatoză hepatică.
Ficatul transformă grăsimile pe care le eliminăm în cură de
slăbire. Acest colesterol ajunge în ficat şi inhibă acea enzima
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care produce colesterol. În momentul în care această enzima nu
mai este inhibată, celulă hepatică sintetizează din ce în ce mai
mult colesterol care se elimina prin bilă. Sunt pacienţi care în
trei luni de regim drastic fac litiază veziculară.Toate regimurile
excesive sunt total nefiziologice.
Cum ar trebui să slăbim pentru a nu ne afecta ficatul?
Dacă vor să slăbească sănătos, oamenii trebuie să ştie să-şi
calculeze numărul de calorii pe care le consumă prin activitatea
lor zilnică. De exemplu, cineva consumă 2 500 de calorii pe zi
şi este supraponderal. În acel moment trebuie să mănânce mai
puţine calorii decât consumă prin ceea ce face. Formulă este
următoarea: consumi 2 500 calorii şi mănânci 3 000, te îngraşi;
consumi 2 500 şi mănânci tot 2 500, rămâi la fel. Ca să slăbeşti
trebuie să consumi 1 800 de calorii şi poţi să mănânci de toate.
Şi este important că atunci când se ţine regim, să nu se scadă în
greutate mai mult de 2 kg pe săptămâna.
Menţionaţi că microbiomul este important pentru sănătatea
ficatului. Explicaţi-ne de ce.
Importanța microbiomului se poate vedea cel mai bine la
pacienţii obezi, la pacienţii cu ficat gras non-alcoolic. Aceştia
au un anumit dezechilibru în flora microbiană, anumite tulpini
sunt mai numeroase, în timp ce prezenţa altor tulpini este foarte
redusă. Din această cauza, tratamentul cu probiotice a luat un
avânt deosebit.
Revenind la pacientul cu afecţiuni hepatice. Mai sus
vorbeaţi despre microbiom, un termen nou în această
relaţie. Ce s-a schimbat în abordarea pacientului cu
afecţiuni hepatice?
S-au schimbat foarte multe. Diagnosticul astăzi este foarte clar
şi mult mai uşor de făcut. În trecut nu puteai să-ţi dai seama de
leziunile intrahepatice decât prin biopsie hepatică. Era singură
metodă prin care puteai să-ţi dai seama de leziunile care sunt în
ficat.
Acum sunt foarte multe teste şi examinări non-invazive prin
care poţi să-ţi dai seama. Aceste teste pun în diverse formule
anumiţi parametri şi-ţi oferă informaţii despre gradul de fibroză
hepatică, gradul de inflamaţie, steatoză (gradul de înfiltraţie
grasă a hepatocitelor), steato-hepatită (o faza evolutivă a
steatozei hepatice simple). Netratată, această steato-hepatită
duce la ciroză hepatică şi la carcinom hepatocelular.
Despre hepatită C se discuta mult în ultimii ani. Care este
situaţia în România, în privinţa acestei boli?
Hepatită C a avut o evoluţie paralelă cu progresele care s-au
făcut în medicină. Până în anii ’90, noi nu ştiam ce este hepatită
C, îi ziceam non-A, non-B. S-au descoperit metodele de punere
în evidenţă şi o prima măsură care a dus la scăderea incidenţei
hepatitei C a fost controlul donatorilor de sânge. Au rămas însă
alte mijloace de contaminare. Sunt foarte mulţi tineri care
folosesc drogurile intravenoase şi fac asta transmiţând seringă
de la unul la altul. Această este cauza principala de contractare a
virusului hepatic C. În ceea ce priveşte virusul hepatitei B,
acesta este stăpânit prin vaccinare. Dacă înainte de ’92, atunci
când s-a introdus şi la noi vaccinarea împotriva hepatitei B,
aveam câteva mii de noi îmbolnăviri pe an, acum avem 60–80
de noi cazuri pe an.
În 2015, în România, 3,2% din populaţie era infectată cu virus
hepatitic C, ar fi aproximativ 640.000 de persoane (anti VHC
pozitivi). Dintre aceştia, 85–90% sunt viremici, iar dintre cei cu
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infecţia activă doar 10% sunt diagnosticaţi, iar restul nu ştiu că
au boală. Aici trebuie să se facă screeningul.
Cine trebuie să facă screening?
Populaţia cu risc crescut de infecţie. Cei care au făcut transfuzii
înainte de anii
ii ’90, cei care au fost spitalizaţi de multe ori, cei
care şi-au
au făcut tatuaje, piercinguri, tinerii care folosesc
drogurile intravenoase.
Ce ar trebui să cuprindă acest screening?
Controlul medical periodic este primul pas. Cel puţin o dată
este bine săă ne facem markerii virali: Ag HBs, anticorpii Anti
VHC. Anual trebuie să-şi
şi facă aceste analize persoanele din
grupa de risc, cadre medicale, persoanele care folosesc droguri
intravenoase, persoanele cu parteneri multipli etc.
O altă analiză recomandată în screeningul hepatic este
determinarea transaminazelor: ALT şi AST. Screeningul pentru
steatoză trebuie să-ll efectueze persoanele cu diabet zaharat, cei
care sunt obezi, cei care au dislipidemie, hipercolesterolemie,
hipertrigliceridemie şi hipertensiune arterială. La aceste
categorii este recomandată ecografia.
Care este rolul produselor naturale pentru sănătatea
ficatului?
Sunt foarte multe substanţe recomandate.
omandate. De exemplu,
silimarina este studiată, iar acţiunea hepatoprotectoare este
dovedită. Glutationul şi Vitamina E sunt alte substanţe naturale
utile. La fel sunt şi B-urile şi vitamina C. Atenţie însă la
produsele pentru culturişti. Acestea sunt extrem de nocive
pentru ficat.
De ce persoanele care suferă de afecţiuni hepatice trebuie să
fie atente la fier?
La pacienţii cu boli de ficat nu se recomandă fierul pentru că
acesta este nociv pentru aceştia. În cazul bolilor de ficat,
depunerea de fier produce leziuni inflamatorii şi ciroză
ci
hepatică.
Dacă persoană are o concentraţie normală de fier în organism,
n-ar trebui să ia suplimente cu fier.
Ce recomandări ne puteţi face pentru a ne menţine ficatul
sănătos?
Consumaţi cu moderaţie grăsimi. Acestea se pot depune în
celulă hepatică. Optaţi pentru prepararea alimentelor la aburi,
prin fierbere, coacere. Fără prăjeli! Noi avem foarte multe
alimente care se fac prin prăjire, începând cu cartofii prăjiţi şi
terminând cu chiftelele. Nu păţeşti nimic dacă mănânci o dată la
10 zile. Fast-food-urile
urile folosesc la prăjire uleiurile cu acroleină
şi alea sunt foarte nocive. Care este provocarea cea mai mare a
lumii medicale referitoare la afecţiunile ficatului?
Provocarea cea mai mare este ficatul gras non
non-alcoolic. Dacă
hepatită C tinde să fie eradicată
radicată prin tratament, ficatul gras nonnon
alcoolic începe să fie din ce în ce mai prezent. Articol publicat în
Nr. 7 al revistei ”Perspective, Jurnal de Medicină Integrativă” .
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Medicii
edicii explică de ce 2 săptămâni
petrecute la munte pot schimbă sângele
pentru câteva luni
Toţi cei care au făcut drumeţii pe munte ştiu că, pe
măsură ce urci la altitudini tot mai mari, respiraţia devine
tot mai anevoioasă. Şi nu doar pentru că oboseşti, ci, mai
ales, din cauza faptului că aerul este mai rarefiat
ra
şi conţine
mai puţin oxigen.
e exemplu, la o altitudine de 5 260 de metri, cam la
acelaşi nivel la care se află Muntele Everest din Nepal,
atmosfera are doar 53% din concentraţia de oxigen care
există la nivelul marii, îngreunând respiraţia şi efo
efortul fizic. Ani
de zile oamenii de ştiinţă au presupus că oamenii care trăiesc la
înalta altitudine produc treptat celule roşii noi şi îmbunătăţite,
care au o abilitate mai mare de a furniza oxigen muşchilor şi
organelor şi care, în cele din urmă, înlocuie
înlocuiesc toate celulele
vechi din sânge. Această a fost explicaţia pentru modul în care
populaţiile supravieţuiesc la altitudini înalte; dar teoria nu a
justificat în niciun fel modul în care se adaptează alpiniştii şi
amatorii de drumeţii. Corpul uman produce 2 milioane de
celule roşii pe secundă şi durează mai multe săptămâni până
când toate celulele roşii sunt înlocuite cu cele noi, ceea ce ridică
întrebarea: Cum reuşesc să supravieţuiască alpiniştii la altitudini
mari dacă au nevoie de câteva
teva săptămâni pentru a se adapta la
mediu? Proiectul AltitudeOmics a încercat să răspundă la
această întrebare şi a descoperit câteva lucruri care arată că
teoria originală a fost greşită. Nu numai că ne adaptăm la
altitudini mari peste noapte, însă acestee modificări biologice par
să dureze timp de câteva luni.

D

Cum ne adaptăm la altitudini mari
Un studiu nou publicat în revista Proteom dovedeşte modul în
care corpul uman se poate adapta la altitudini mari. Robert
Roach, conducătorul studiului şi directorul
direct
Centrului
Universitar de Cercetări la Altitudine din Campusul medical
Anschutz, în Aurora, împreună cu echipa să, au strâns un grup
de 21 de voluntari pentru a participa la acest proiect. Voluntarii
erau 12 bărbaţi şi 9 femei cu vârste între 19 şi 23 de ani. Sarcina
lor era să urce pe vârful Muntelui Chacaltaya din Bolivia, cu o
altitudine de 5 260 metri, nu o dată, ci de două ori. Participanţii
au avut la dispoziţie o singură săptămâna să se odihnească între
ascensiuni. Li s-au
au făcut analize de sânge înainte de ascensiuni,
de mai multe ori pe parcursul acestora şi la şapte zile după
acestea.
Analizele de sânge au arătat că celulele din sânge nu erau, de
fapt, înlocuite de "celule superioare", ci se modificau fizic în
decurs de câteva ore de la expunerea
ea la altitudine înalta în ziua
1. Echipa şi-aa prezentat cu mare entuziasm rezultatele, mai ales
că modificările suferite de celulele din sânge erau mult mai
sofisticate decât s-a anticipat.
Voluntarii au declarat chiar că s-au
au simţit mult mai bine a două
oară când au urcat pe munte şi acest lucru i-a
i făcut să se bucure
mai mult de experienţă. Modificările de la nivel celular nu sunt
pe termen scurt; celulele roşii din sânge trăiesc aproximativ 120
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de zile, iar aceste modificări durează atât timp cât trăie
trăiesc şi ele.
După cum menţionează studiul, “Aducem pentru prima oară
dovezi în sprijinul adaptărilor metabolice ale celulelor roşii de
sânge care apar în câteva ore de la expunerea la hipoxia de
înalta altitudine.”
Ce ne învaţă aceste rezultate
Tibetaniii trăiesc de mii de ani în Himalaia şi sunt sănătoşi, în
ciuda concentraţiei scăzute de oxigen şi a presupusului rău de
înălţime. Cu câţiva ani în urmă, cercetătorii au descoperit că
două variaţii ale unor gene îi ajută pe tibetani să folosească
oxigenul mai
ai eficient decât cei care locuiesc la altitudini mai
mici. Se crede că selecţia naturală i-aa ajutat pe tibetani în acest
mod, permiţându-le
le să trăiască în condiţii normale la altitudini
mari, lucru invidiat de mulţi alpinişti. Acum se poate confirmă
faptull că şi în condiţiile în care nu te naşti cu aceste variaţii
genetice, corpul se poate adapta şi poate funcţiona în condiţii de
concentraţii reduse de oxigen. Deşi sunt descoperiri recente,
alpiniştii au susţinut întotdeauna că simt cum se adaptează la
altitudine după doar câteva zile. Studiul a trezit interesul
oamenilor de ştiinţă, mai ales al celor din industria medicală.
Pierderea de sânge şi un nivel redus de oxigen sunt probleme
grave în cazurile ce implică traume, de aceea informaţia poate
ajută la dezvoltarea unor practici medicale mai bune.
Sursă:http://www.collective-evolution.com/2016/10/25/doctors
evolution.com/2016/10/25/doctors-explain-how-2weeks-în-the-mountains-can-change-your-blood-for-months/
months/

Singură metodă sigură de prelungire a
vieţii este înfometarea, ne asigura medicii
Prof. dr. Dafin MURE
MUREȘANU
Studiile arată că în cazul unui post în primele 24 de ore
de post se consumă glucide, apoi timp de până la două
două-trei
săptămâni, rezervele de lipide, a declarat profesorul dr.
Dafin Mureşanu.
rganismul uman se descurcă mult mai bine să
gestioneze lipsa de alimente, decât să prelucreze
excesul de hrană. Bolile ni se trag de la excesul de
alimentaţie.

O

“Postul nu este periculos, mii de studii dovedesc acest lucru.
Vreau să va dau argumente ştiinţifice.
ţifice. Regimul hipocaloric este
într-adevăr
adevăr o resursă terapeutică foarte bine studiată – şi postul
nu este înfometare, pentru că postul generează satisfacţia pe
care o obţii din a te abţine de la alimentaţie -, fiindcă
organismul are mult mai multe resursee de a gestiona problema
aportului redus de calorii şi nutrienţi decât excesul. Bolile ni se
trag de la excesul de alimentaţie. Avem dovezi foarte clare şi
studii ştiinţifice în acest sens”, a spus profesor dr. Dafin
Mureşanu, preşedintele Societăţii de Neurologie
urologie din România
(SNR) şi al Societăţii pentru Studiul Neuroprotecţiei şi
Neuroplasticităţii (SSNN), la conferinţă prilejuită de a X
X-a
ediţie a Şcolii Internaţionale de Vara de Neurologie, care are loc
în
perioada
5-99
iulie
2015,
la
Eforie
Nord.
Dr. Mureşanu
ureşanu mai adaugă faptul că prin terapia prin post a fost
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iniţiată în Rusia, la începutul secolului XX, într
într-o clinică din
Goriacinsk, şi se bazează pe principiile medicului rus Iuri
Nikolaev. În anii ’60-’70,
’70, la Spitalul Korsakov din Moscova,
postul a fost
st aplicat cu foarte mare succces la bolnavii cu
depresii mari şi care nu mai răspundeau la niciun fel de
tratament, iar mai târziu s-au
au tratat inclusiv boli precum
cancerul.
“În Germania, există o clinică sofisticată, specializată în
tratamentul prin postt controlat, Clinică Buchinger, pe malul
lacului Konstantz. În această clinică, statul german rambursează
serviciile medicale pentru cei care fac terapie prin post. Este
foarte important, pentru că este o terapie de comutare”, a mai
spus Dafin Mureşanu.
“Singură
Singură metodă sigură de prelungire a vieţii este înfometarea,
o lozinca pe care am văzut-oo scrisă la un simpozion în
America”, a adăugat academician dr. Laurenţiu Popescu.
Dafin Mureşanu a mai precizat că alimentele cum le consumă
oamenii acum o fac mai mult pe principiul plăcerii. “Noi
încărcăm organismul bazat pe dorinţe cu mai multe alimente
decât este necesar, pe care nu le poate prelucra. Prin post, se
obţine un grafic de consum al resurselor interne care nu sunt
alocate biologic corespunzător. Şi anume,
ume, în primele 24 de ore
de post consumi glucide, apoi timp îndelungat, până la două
două-trei
săptămâni, consumi rezervele de lipide. Aproximativ 96 la sută
din consumul de energie în post se bazează pe lipide, deci pierzi
lipidele, şi doar 4 la sută se bazează
ză pe pierderea capitalului de
proteine. Asta până când se ajunge într-un
într
punct critic, care nu
trebuie depăşit, iar acel punct critic este destul de individual şi
pentru specia umană nu trebuie să treacă de 40 de zile. Nu este
întâmplător”, a spus preşedintele
ntele Societăţii de Neurologie din
România.
Profesorul Dafin Mureşanu a adăugat că, potrivit unor studii,
celulă tumorală nu se poate adapta la regimul hipocaloric, iar
chimioterapia este foarte mult uşurată cu post. “Există un grup
de cercetare la Spitalul
ul Charite din Berlin, Andreas Michalsen
are foarte multe lucrări ştiinţifice în reviste importante cu
privire la post, care produce o resetare, care îţi da un nou profil.
Jean Patrice Robbin, alt cercetător mare, care are foarte multe
lucrări în acest sens,
s, Institutul de Cercetare şi Tratament al
Cancerului, Norris Cancer Center din Los Angeles, centru
foarte avansat de studiu al comportamentului celulelor tumorale
în post. Celulă tumorală nu se poate adapta la regimul
hipocaloric şi, practic, chimioterapiaa este foarte mult uşurată cu
post. S-aa observat că toleranţă pacientului este mult mai bună la
chimioterapie în regim hipocaloric sau post”, a precizat Dafin
Mureşanu.
El a mai spus că omul după post este mult mai viguros,
capacitatea lui de reacţie este mult mai bună.
“Ştiinţă ne arată că pinguinul poate să reziste fără mâncare o
sută de zile, ursul când hibernează nu mănâncă. Omul după post
este mult mai viguros, are o capacitate de reacţie mult mai bună.
Rămâne doar reglarea noastră de a nu consumă ma
mai mult decât
avem nevoie, pentru că organismul se adaptează mult mai bine
la post. Putem ajunge să scriem pe pâine: «Ai grijă, dacă
mănânci prea mult, ai putea avea probleme de sănătate! Postul
presupune şi un pic de voinţă. Postul nu este o problema
controversată.
oversată. Vedeţi cum poate fi folosit, că o intervenţie în
anumite situaţii”, a mai arătat profesorul Dafin Mureşanu.
Sursă: doctorulzilei.ro
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Jumătate dintre bolnavii de cancer sunt
omorâţi apoi chiar de chimioterapie, nu de
cancer!
Dr. Jem Rashbass, Prof. David Dodwell,
Prof. David Cameron
Indiferent cât de mult insistă medicii în privin
privința
necesității
ții
tratamentului
alopat
pentru
cancer,
chimioterapia nu pare a fi cea mai bună opţiune de luptă
împotriva bolii, după cum arată
rată un nou studiu: până la 50%
dintre pacienţi sunt omorâţi de medicamente – nu de boala
în sine.

C

ercetătorii de la Serviciul Naţional de Sănătate Publică al
Marii Britanii (Public Health England) şi cei de la
Institutul de Cercetare a Cancerului (Cancer Research
UK) au realizat un studiu răsunător prin care au examinat pentru
prima dată numărul de pacienţi
ienţi cu cancer care au murit în 30 de
zile de la începerea chimioterapiei, indicând că acest tratament,
și nu cancerul, a determinat decesele. Analizând ratele
mortalităţii în spitalele din UK, cercetătorii au descoperit o
frecvenţă alarmantă a deceselor asociate cu chimioterapia.

„Pe teritoriul Angliei, aproximativ 8,4% dintre pacienţii cu
cancer pulmonar, precum şi 2,4% dintre pacienţii cu cancer
mamar au murit în decurs o lună”, scria The Telegraph. „Dar
în anumite spitale cifra este mult mai mare. În Milton Keynes
rata mortalităţii prin tratament al cancerului pulmonar
ajunsese la 50,9%, deşi numărul acestor pacienţi era foarte
mic.”
În mod alarmant, rata mortalităţii în decurs de o lună la Spitalul
Universitar Lancashire pentru cei care erau supuşi
chimioterapiei paliative mai degrabă decât celei curative, pentru
cancer pulmonar, era de 28%. Unul din cinci pacienţi cu cancer
mamar care a primit tratament paliativ chimioterapic la Spitalul
Universitarr Cambridge a murit din cauza tratamentului.
În anumite zone – Blackpool, Coventry, Derby, South Tyneside,
Surrey şi Sussex – numărul deceselor prin chimioterapie a
pacienţilor cu cancer pulmonar s-aa dovedit a fi „ mult mai mare”
decât media pe ţară.
Conform The Telegraph, dr. Jem Rashbass, coordonatorul
programului de Cancer din cadrul Serviciului Naţional de
Sănătate Publică din Marea Britanie, care a solicitat realizarea
studiului, a declarat: „Chimioterapia este o parte vitală a
tratamentul cancerului şii este un motiv consistent care a condus
la îmbunătăţirea ratelor de supravieţuire în ultimele patru
decenii. Cu toate acestea, chimioterapia este o medicaţie
puternică ce are efecte secundare semnificative şi adesea poate
fi dificil de decis ce pacienți să fie supuși
și unui tratament atât de
agresiv. Acele spitale are căror rate de mortalitate au fost mai
mari decât media au primit informațiile
țiile din acest studiu și li ss-a
cerut să-și
și revizuiască protocoalele terapeutice şi datele.”
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Cercetătorii au inclus în studiu „toate femeile cu cancer mamar
şi toţi bărbaţii şi femeile cu cancer pulmonar din Anglia care
aveau cel puţin 24 de ani şi care începuseră un ciclu de
chimioterapie” în 2014.
Utilizată îndelung pentru tratarea diferitelor tipuri de cancer,
chimioterapia
apia a ajuns în cele din urmă să fie criticată în ultimii
ani, deoarece acest tratament nu face diferenţa între celulele
sănătoase şi cele tumorale, omorându-le
omorându
şi pe unele, şi pe
celelalte. Acum acest studiu, publicat în revista de prestigiu The
Lancet, arată cum acțiunea
țiunea puternică de distrugere a celulelor pe
care o are această terapie, poate însemna moartea pentru
pacienţi, nu doar dispariţia cancerului.
Cercetătorii au sfătuit medicii să exercite mai multă precauţie în
alegerea pacienţilor care ar trebuii să primească chimioterapie.
Pacienţii în vârstă şi cei infirmi, în mod special, ar putea să se
simtă mai bine fără să primească tratament paliativ
chimioterapic, care oferă doar o ameliorare şi nu vindecarea
bolii.
„Statisticile nu sugerează o practică proastă per ansamblu, dar
există cazuri în afara gamei obişnuite”, a notat profesorul
David Dodwell de la Institutul de Oncologie din cadrul
Spitalului St. James, din Leeds. Aceste rezultate arată că „ar
putea fi unele probleme de date, iar cifrele să se fi
f modificat din
cauza câtorva decese, dar chiar şi aşa ar putea fi de asemenea
probleme cu practica clinică”, a continuat el. „Consider că este
important să facem pacienţii conştienţi de faptul că, în cazul
chimioterapiei, există efecte care le pot amenința
amenin viața. Iar
medicii ar trebui să aibă mai multă grijă pe cine tratează prin
chimioterapie.”
Toate spitalele implicate în studiu au transmis că au analizat
informaţiile primite şi că își
și păstrează poziţia pe care o aveau
anterior, și anume că tratamentul chimioterapic
himioterapic este sigur – cu
specificația
ția că selectarea pacienţilor pentru tratament poate
necesita un mai mare discernământ.
Profesorul David Cameron de la Centrul pentru Cancer
Edinburgh din cadrul Spitalului West General din Edinburgh,
Scoţia, a afirmat: „Îngrijorarea este că dacă există pacienţi
care mor în 30 de zile de la începerea chimioterapiei, probabil
acestora nu ar fi trebuit să li se administreze acest tratament.
Dar cât de mulţi sunt aceștia?
știa? Nu e ușor de răspuns, dar
probabil că analizarea acelor
celor cazuri ar putea ajuta. Mai mult,
dacă administrăm mai puţină chimioterapie atunci anumiţi
pacienţi ar putea muri din cauză că nu au primit acest
tratament la doze standard. Este un echilibru fin şi cu cât există
mai multe date cu atât putem fi mai siguri
si
că vom putea lua
decizia corectă”.
Între timp, medicii din SUA ar trebui probabil să ia aminte la
aceste aspecte, având în vedere numărul de pacienţi forţaţi să
suporte chimioterapia la ordinul statului în ciuda obiecţiilor lor
şi a familiilor lor.
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Un exemplu: o adolescentă de 17 ani diagnosticată cu limfom
Hodgkin a decis să caute alternative la chimioterapie, dar
doctorii – implicaţi în problemele statului şi în propaganda Big
Pharma – au contactat serviciile sociale, care au răpit fata şi au
internat-o într-un centru de asistență socială. I s-aa permis în cele
din urmă să se întoarcă acasă după ce a fost de acord să suporte
tratamentul chimioterapic debilitant, dar a fugit în momentul în
care doctorii au informat-oo că va trebui să suporte o operaţie
chirurgicală pentru a i se implanta o cameră (port) pentru
chimioterapie. Într-un
un act uluitor al unui mare Guvern
Orwellian, Curtea Supremă a decis că Statul a avut dreptate în
acest caz – şi după ce a fost răpită şi forţată să suporte
tratamentul împotriva voinţei ei, fetei i s-aa refuzat contactul cu
propria familie. Pe cât de inimaginabil de invazivă a fost această
acţiune, acesta nu este un caz izolat.
Tratamente alternative, de fapt, există – cele mai promiţătoare
dintre ele pentru multe cancere sunt variatele
ariatele formule ale
uleiului CBD, un derivat de canabis. Dar, din cauza războiului
eşuat împotriva medicamentelor, pacienţii cu cancer din
majoritatea zonelor din SUA nu pot să îşi procure remediul
necesar sau sunt forţaţi să primească tratamentul respectiv
respect în
secret, riscând să ajungă după gratii doar pentru că au vrut să se
vindece.
Studii asupra eficacității
ții tratamentelor alopate împotriva
cancerului au fost realizate cu mulţi ani înaintea celui de faţă,
ale cărui rezultate au fost publicate în The Lancet. Cel care a
realizat cu mult succes astfel de studii este medicul de origine
germană dr. Hamer. El a investigat mii de pacienţi în clinica
oncologică în care profesa, la Munchen, şi a ajuns la concluzia
că radioterapia şi chimioterapia omoară
ră 98% dintre pacienţii cu
cancer. Pe de altă parte, ceea ce îi ajuta foarte mult în vindecare
era înţelegerea propriilor reacţii psihice pe care le
le-au avut în
diferite circumstanţe mai mult sau mai puţin şocante şi care au
condus la declanşarea şi apariţia acestei boli. Ce ss-a petrecut
mai apoi cu dr. Hamer arată dimensiunea complotului din lumea
medicală – pentru faptul că a avut curajul să afirme aceste
lucruri în public, cu dovezi, i s-aa refuzat diploma de doctor în
ştiinţe medicale şi a fost batjocorit în Germania, iar apoi au
existat chiar tentative de asasinare a lui
atunci când s-a retras în altă ţară! De
aceea faptul că se scrie într-un jurnal
medical de prestigiu că doctorilor le este
teamă ca nu cumva pacienţii să moară
dacă
nu
li
se
administrează
chimioterapie arată faptul că nu se
dorește
nicio
interferență
cu
protocoalele terapeutice care se instituie
în caz de cancer. Nici măcar un semn de
întrebare asupra acestora nu este admis,
iar pe de altă parte se induce multă frică, atât în rândul
pacienților,
ților, cât și al medicilor. Urmează oare ca și autorii
acestui studiu să fie „excomunicaţi” de sistemul medical actual,
aşa cum a păţit dr. Hamer?
Tratamente alternative pentru cancer sunt foarte multe, doar că
nu sunt mediatizate de către autorităţile dee sănătate. Pentru că
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acestea de obicei ţin partea Big Pharma. Iar cancerul este o
boală extrem de profitabilă pentru ei. http://www.yogaesoteric.net/

Companiile farmaceutice nu vor să ştii
adevărul despre vitamina C! Ce legătură
are această vitamină cu vindecarea
cancerului?
Vitamina C este una din cele mai populare vitamine din
lume, fiind recomandată de farmacişti şi medici pentru
răceli şi gripe.
e asemenea, este recunoscută pentru faptul că ajută
organismul, întărind sistemul imunitar. Este
recomandată în caz de surmenaj fizic şi intelectual,
favorizează vindecarea rănilor, este folosită ca adjuvant în
combaterea sângerării gingiilor.
Baza ştiinţifică din spatele eficacităţii vitaminei C se datorează
d
spectrului larg antioxidant şi capacităţii acesteia de a proteja
structurile celulare şi ADN-ul
ul împotriva radicalilor liberi. De
asemenea, vitamina C joacă un rol esenţial în activarea
enzimelor care produc colagen, o proteină structurală cheie a
vaselor sanguine, a pielii şi a altor ţesuturi, oferind astfel
posibilitatea de a ajuta la construirea şi repararea ţesuturilor.

D

Studiu de cercetare
În anul 2015, o echipă de cercetători de la Universitatea din
Kansas a testat efectele vitaminei C în doz
doze mari, administrată
intravenos unui grup de subiecţi umani, şi a constatat că aceasta
are capacitatea de a eradica în mod eficient celulele canceroase,
lăsând în acelaşi timp celulele sănătoase intacte.
Bazându-se
se pe munca de pionierat desfăşurată în peri
perioada
anilor ʼ70 de către regretatul Linus Pauling, un chimist de la
Universitatea de Stat din Oregon, care astăzi este recunoscut ca
fiind cel mai important susţinător la nivel mondial al puterilor
terapeutice ale vitaminei C, noi studii științifice au implicat
injectarea de doze mari de vitamina C direct în celulele de
cancer ovarian. Testele au fost efectuate in vitro în laborator,
precum şi direct, atât la şoareci cât şi pe un grup de 22 de
subiecţi umani.
Potrivit BBC News, testele au arătat rezultate ffavorabile în toate
cele trei module ale studiului, vitamina C distrugând în mod
eficient celulele canceroase ovariene, în acelaşi timp fără să
afecteze celulele sănătoase.
Rezultatele acestui studiu sunt îndeajuns de convingătoare, însă
pentru a fi unanim acceptate și apoi puse în practică, este
necesar ca mai întâi să fie reproduse pe un număr mult mai
mare de subiecţi. Deși
și numărul celor care mor din cauza
cancerului este în continuă creștere
ștere și studierea oricăror
mijloace terapeutice care promit să dea rezultate
r
ar trebui să fie
făcută neîntârziat, cel mai probabil testarea injectării de
vitamină C în doze mari pe loturi numeroase de subiecți
subiec nu se
va petrece prea curând, dacă se va petrece vreodată. Motivul
este următorul: companiile farmaceutice nu sunt foarte
interesate de beneficiile substanţelor naturale, cum ar fi
vitamina C, care le pot diminua masiv câștigurile
câ
obținute din
industria cancerului, în valoare de peste
pe
câteva miliarde de

Lohanul nr. 40, decembrie 2016

Medicină naturistă
Medicin
dolari. „Deoarece vitamina C nu are potenţialul de a fi
brevetată, dezvoltarea aplicațiilor
țiilor sale terapeutice nu va fi
sprijinită de către companiile farmaceutice”, a declarat Chen
Qi, autorul principal al acestui studiu.
Vitamina C şi cancerul
Vitamina C şi-aa făcut apariţia în comunitatea ştiinţifică ca o
opţiune de tratament
ratament pentru pacienţii cu cancer de
de-a lungul
ultimilor 40 de ani. În anii ʼ70, medicii Ewan Cameron,
Nikolaas Campbell şi Linus Pauling au fost primii care au
raportat folosirea unor doze mari de vitamina C în tratamentul
pacienţilor cu cancer în fază terminală.
erminală. Aceştia au descoperit că
tratamentele intravenoase cu vitamina C şi cele administrate pe
cale orală au crescut semnificativ timpul de supravieţuire, în
comparaţie cu pacienţii cărora nu le-aa fost admi
administrat un
asemenea tratament.
Dozele mari de vitamina C administrată intravenos pentru
tratamentul cancerului au un efect pro-oxidant.
oxidant. Administrată în
doze mari, vitamina C trece prin mai multe transformări la nivel
biochimic, în urma cărora rezultă peroxid de hidrogen,
substanţă care ucide selectiv celulele canceroase. Prin urmare,
vitamina C are potenţialul de a fi folosită ca un agent
chimioterapic, fără efectele secundare adverse pe care le produc
majoritatea tratamentelor convenţionale împotriva cancerului.
Renunţarea la vitamina C
Pacienţii cu cancer sunt sfătuiţi de către medicul oncolog să
înceteze administrarea tuturor suplimentelor naturale şi
tratamentelor pe care le urmează, în special a vitaminei C,
atunci când sunt supuşi unui tratament de chimioterapie
himioterapie sau
radioterapie. De ce? Din cauza convingerilor convenţionale
potrivit cărora vitamina C acţionează doar ca un antioxidant,
fapt ce poate contracara teoretic mecanismul pro
pro-oxidant al
radiaţiilor şi al chimioterapiei, făcându-ll mai puţin eficace.
Adevărul este scoss la iveală de către studiile din domeniu care
au descoperit că vitamina C, de fapt, funcţionează sinergic cu
tratamentul convenţional în diferite tipuri de cancer. De
asemenea, administrarea acestei vitamine previne deteriorarea
celulelor sănătoase şi, prin
in urmare, reduce efectele secundare
nedorite.

brusture, de ardei iute şi de mesteacăn în proporţii egale.
Cu acest amestec de gălbenuş, tincturi şi apă se face o
„săpunire” a părului (înmuiat anterior în apă) întocmai ca în
cazul şamponului obişnuit – veți
ți observa că apare chiar o uşoară
spumă. Se masează atent şi energic la rădăcina părului, după
care se clăteşte imediat, fără a lăsa preparatul să se usu
usuce.
Această clătire este extrem de importantă, deoarece trebuie
făcută cu apă din abundenţă şi ceva mai caldă, de 2-3
2 ori mai
conştiincios decât în cazul şampoanelor din comerţ.
Multe persoane, mai ales cele care nu obişnuiesc să se clătească
foarte bine sau
au care au păr gras nu cred că acest preparat casnic
poate curăţa şi degresa satisfăcător părul. Greşit! Acest preparat,
cu condiţia să nu uitaţi de clătitul foarte conştiincios, curăţă
excelent şi hrăneşte părul, face să dispară mătreaţa şi
mâncărimea pielii
lii capului. Persoane care au folosit şampoane
„savante” antimătreaţă sau contra căderii părului, fără efect, au
scăpat de probleme după primele 2-3
3 spălări cu acest preparat.
Pentru ca tratamentul să dea rezultate trebuie însă ca şamponul
din comerţ să nu mai fie folosit deloc, măcar pentru o perioadă
de 2-6 luni.
Folosirea acestui preparat este bine să fie reluată periodic, chiar
şi după rezolvarea problemelor legate de căderea sau
deteriorarea părului, având în vedere că odată cu folosirea unor
şampoane obişnuite problemele pot să revină. Contraindicaţii:
nu se cunosc. Sursa: Plante medicinale miraculoase din flora României –
Editura Artmed

Acupunctura și secretele medicinei
tradiționale chineze
Frica de ace nu ar trebui să te îndepărteze de
acupunctură, fiindcă acele folosite sunt atât de fine încât
abia se simt. Îți
ți dezvăluim cum acționează această terapie
alternativă și când ar trebui să recurgi la ea.

Şampon natural preparat în casă
Două gălbenuşuri de ou bine separate de albuş se amestecă
cu două linguri dintr-o
combinaţie
de
tincturi
pentru creşterea părului, pe
care
o
preparăm
în
prealabil, şi 4 linguri de apă,
astfel încât componenetele
să se omogenizeze.

C

ombinaţia de tincturi
ține: tinctură de urzică, de
pentru creşterea părului conține:
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Principii chineze aplicate
cate în medicină

A

cupunctura este o terapie alternativă dezvoltată ca
ramură a medicinei tradiționale
ționale chineze. Majoritatea
chinezilor recurg la tratamente prin acupunctură, în
special pentru prevenția
ția afecțiunilor, dar și pentru tratarea
acestora. Însă de la apariția
ția ei acum peste 5000 de ani,
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acupunctura s-a extins în țări din întreaga lume. Energia „qi”
sau „ki” stă la baza medicinei chineze, ca element considerat
esența
ța vieții și sănătății. Bolile sunt de fapt dezechilibre ale
acestei energii, iar rolul terapiilor, printre care și acupunctura,
este de a le readuce la echilibrul natural. Pe suprafa
suprafața corpului
există 361 de puncte energetice, de-aa lungul a 12 meridiane,
prin atingerea cărora energia ki poate fi influen
influențată. Practic,
fiecare dintre aceste 122 meridiane corespunde unui organ sau
sistem de organe. Terapeutul va introduce câteva ace foarte fine
în punctele corespunzătoare zonei corpului care necesită
vindecare. Astfel energia va fi eliberată sau concentrată.
Ce înseamnă un tratament prin acupunctură
Primul pas al tratamentului este diagnosticarea, realizată de
specialist. La prima ședință de acupunctură, se analizează
semnele exterioare și simptomele: dureri sau disconfort,
umflături, pete sau roșeață,
șeață, vânătăi, capilare sparte. O altă
analiză specifică
cifică acupuncturii este privirea în detaliu a limbii
pacientului, pentru modificări de culoare, de textură și de simț
al gustului. Terapeutul va atinge și punctele energetice de pe
corp, pentru a-și
și da seama dacă unele sunt dureroase sau
încărcate de energie negativă. Spune-ii despre orice simptom pe
care îl resimți,
ți, chiar dacă pentru tine poate părea neimportant,
cum ar fi cele legate de calitatea somnului și pofta de mâncare.
După analiza amănunțită
țită inițială, se va realiza un plan al
dezechilibrelor energetice.
etice. Astfel, terapeutul va ști în ce puncte
să introducă acele. Cum îți
ți menționam și mai sus, aceste ace
sunt foarte fine și se introduc în piele doar puțin, 22-3 milimetri.
Nu le vei simți
ți deloc, decât dacă zona respectivă este foarte
inflamată sau contractată.
actată. Acele sunt fabricate din aur, argint,
cupru sau oțel inoxidabil. O ședință de acupunctură durează în
general o oră, și include pe lângă aplicarea acelor, și o discuție
cu terapeutul, pentru echilibrarea energiilor și la nivel psihic.
Calmul și relaxarea sunt și ele esențiale pe parcursul
tratamentului. Durata acestuia depinde de gravitatea afec
afecțiunii și
de starea pe care o depistează specialistul. Rezultatele se
observă după câteva zile și depind de la persoană la persoană.
Până în prezent nu s-au menționat
ționat rezultate notabile ale
acupuncturii în cazul afecțiunilor
țiunilor grave, însă poate ține sub
control boli cronice, poate calma inflamația,
ția, durerea moderată
și poate preveni afecțiuni prin întărirea sistemului imunitar.
Acupunctura are efecte vizibile împotriva
triva stresului, oboselii
cronice, durerilor de spate, durerilor musculare și articulare,
afecțiunilor
țiunilor ginecologice, afecțiunilor psihice și neurologice.
Când se recomandă acupunctura și când nu
Ca și alte tehnici de medicină alternativă, acupunctura susține
forța
ța organismului de a se vindeca singur. Fiindcă nu presupune
substanțe care pot afecta într-un
un fel sau altul echilibrul chimic
din organism, dar nici tehnici invazive sau bruscarea corpului,
acupunctura este indicată indiferent de vârstă, sex sa
sau
moștenirea genetică.
Este important de știut faptul că acupunctura poate fi combinată
cu succes cu medicina clasică, alopată și cu tratamentele
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medicamentoase, dacă afecțiunea
țiunea presupune acest lucru. De
aceea, acupunctura poate fi folosită
olosită pentru tratarea multor
afecțiuni,
țiuni, indiferent de gravitatea lor, ca formă singulară de
tratament sau ca terapie adjuvantă. https://doc.ro/acupunctura-secretehttps://doc.ro/acupunctura
beneficii

Cătină supliment natural de vitamine şi
sănătate!
În ţară noastră creşte subspecia Carpatica Rousi, cu
ramuri drepte (nu în zig-zag),
zag), frunze late peste 5 mm şi
fructe subglobuloase.

S

e deosebeşte de sălcioară, care are flori hermaphrodite (cu
ambele sexe) şi fructe argintii. În scopuri medicinale se
folosesc
losesc fructul, frunzele şi scoarţă. Se dezvoltă din zona de
litoral până în zona montană, mai ales pe albiile râurilor din
zona de deal (unde conţinutul de vitamina c este mai ridicat).
Recoltarea
tarea se face începând din luna august până la primul
îngheţ, după
pă care conţinutul în vitamina c scade brusc.
Tăierea fructelor de pe ramuri se face cu foarfeca, după care se
strâng în coşuri căptuşite cu hârtie.
Substanţe active:
-vitamina C (predomină)
-pigmenţi
pigmenţi carotenoidici, care dau fructelor culoarea portocalie
portocali
-ulei gras, în care sunt dizolvaţi aceşti pigmenţi
-izoramnetol
-vitaminele B1 şi B2
-acid folic
-acizi graşi nesăturaţi
-fitosteroli, inozitol şi acid nicotinic
-ulei volatil.

Cătină albă – Hippophae Rhamnoide

Cătină mai conţine: zaharuri, acizii organici, pectine, flavonoide,
celuloză, proteine, ulei, betacaroten, fosfor, calciu, magneziu,
potasiu, sodiu, fier, vitamina E, tot complexul vitaminelor B,
omega 7.
Proprietăţi terapeutice
Cătină protejează sistemul nervos central. Datorită vitaminei E,
prezent în uleiul extras din fructe, dar şi a carotenoidelor, cătină
protejează sistemul nervos. Ea limitează oxidarea grăsimilor şi
permite o reparare rapidă a membranelor celulare. Particip
Participă la
prevenirea bolilor cardiovasculare şi a bolilor degenera
degenerative, cum
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ar fi Alzheimer. Datorită acizilor graşi polisatura
polisaturați, uleiul de
cătină permite o diminuare a colesterolului LDL. Excedentul de
fibre care rămâne după presarea fructelor poate ajută la scăderea
nivelului colesterolului în sânge. lilianausvat.wordpress.com
press.com

Proprietăţile ceaiului din frunze de gutui

Tuse şi astm
Infuzia din funze de gutui, uscate şi măcinate, preparată din
dintr-o
o linguriţă la o cană de apă fierbinte constituie un remediu
des folosit pentru calmarea tusei convulsive în cazul
cazu adulţilor,
chiar şi în situaţiile grave. Şi-aa dovenit utilitatea şi în crizele de
astm.
Hipertensiune arterială
Frunzele de gutui conţin substanţe cu acţiune vasodilatatoare,
ceea ce determină scăderea preiunii arteriale. Prin urmare, ele
pot fi folositee pentru controlul hipertensiunii. În acest scop, ele
pot fi folosite fie sub formă de macerat, fie sub formă de
tinctură.
Infecţii gastro-intestinale şi diaree

Ceaiul din frunze de gutui, proprietăţi. Este un ceai mai
puţin obişnuit, dar asta nu-ll face mai puţin eficient decât
alte remedii naturale atunci când vine vorba de combaterea
unor probleme de sănătate precum tusea, diabetul sau
hipertensiunea arterială.

F

runzele de gutui reprezentau o adevărată sursă de sănătate
în Antichitate, cu ajutorul lor fiind tratate zeci de boli de
medicii acelor timpuri. Însuşi Avicenna, autoritatea de
necontestat în ştiinţele medicale de demult le utiliza nu numai
pentru tratamentul pacienţilor săi, ci şi în scop profilactic,
pentru prevenirea îmbolnăvirii.
În prezent, specilialiştii în biochimie studiază cu mult interes
proprietăţile lor terapeutice, pentru a le pune în valoare efectele
sanogene. În bună parte, beneficiile frunzelor de gutui se
datorează acizilor organici, dintre care acidul quinic are cea mai
mare concentraţie (aproximativ 72%), fiind urmat de acizii
citric (circa 13%), oxalic, malic, fumaric şi shikimic.

Pentru a combate procesul inflamator de la nivel gastro
gastrointestinal, se prepară următorul remediu din frunze de gutui: se
pun cinci grame de frunze uscate în 200 ml de apă clocotită şi
se menţine soluţia în baie de auri timp de 20 de minute; după ce
se răceşte,
şte, se completează cu apă fiartă şi răcită până la volumul
iniţial.
Utilizarea ceaiului din frunze de gutui în scop cosmetic
Infuzia plăcut parfumată din fruze de gutui este şi un
extraordinar tratament pentru întărirea părului şi combaterea
mătreţii. În
n formă concentrată, aceasta conferă o frumoasă
nuanţă brună părului închis la culoare. Sursa: adevarul.ro

5 motive medicale ca să consumi sfeclă
roșie

În frunzele gutuilor se mai găsesc numeroşi alţi compuşi
fitochimici cu acţiune antioxidantă şi antiinflamatorie dovedită,
precum quercetina şi rutinul.

Sfecla este una dintre vedetele sezonului datorită
curelor de detoxifiere care se fac preponderent după mesele
copioase de Sărbători: dintre plantele prezente în sucuri,
smoothie-uri și salate nu lipsește sfecla.
ste ieftină, sănătoasă, dulce și are o mulțime de beneficii.
Iată cinci dintre avantajele sale!
1.Consumul de sfeclă poate scădea riscul de cancer.

Ceaiul din frunze de
terapeutică a frunzelor

Aceasta datorită betacianinei, substanța
ța care dă culoarea intensă
și este implicată în reducerea tumorilor.

gutui,

proprietăţi.

Utilizarea

E

Diabetul zaharat

2. Sfecla poate curăța
ța ficatul de toxine.

Infuzia din frunzele de gutui poate fi o soluţie simplă şi la
îndemână pentru normalizarea nivelului de zahăr în sânge.
Aceasta se prepară dintr-oo lingură de frunze mărunţite la o cană
de apă clocotită. După ce se răceşte, soluţia se filtrează şi se
administrează porţionat, de trei ori pe zi.

Chiar dacă organismul are mecanismele sale prin care poate
elimina toxinele, sfecla le poate complete și chiar stimula.
3.Consumul
onsumul de sfeclă ameliorează tranzitul intestinal.
Datorită conținutului
ținutului de fibre, sfecla poate normaliza digestia,
mai ales după ce am consumat grăsimi și proteine în exces.
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4. Sfecla poate contribui la reglarea colesterolului.
Această performanță se datorează
orează fibrelor care absorb grăsimile
și conduc la eliminarea lor din corp.
5. Sfecla poate contribuie la reglarea tensiunii arteriale
Prin eliberarea unei substanțe
țe ale cărei efecte au impact benefic
asupra funcționării vaselor de sânge. Chiar dacă sfecla este în
continuare în atenția cercetătorilor pentru a-ii confirma efectele
și multe dintre beneficii nu pot înlocui terapiile clasice,
includerea în dietă nu dăunează atât timp cât nu se fac excese.

Columbiana. Boabele de aur sunt caracteristic din Peru și
Columbia. Ele au fost cultivate foarte atent în trecut, și au fost
considerate „sacre” de către incași.
și. Ele ss-au răspândit în restul
lumii din secolul al 18-lea și nu existau in consum a decat
pentru cei din inalta clasa sociala. Astăzi sunt disponibile pentru
toți și principalii consumatori sunt Anglia si Germania.
Beneficiile pe care le puteți
ți avea din acest fruct:
Este o mare sursă de vitamine A, B și C
Este un puternic energizant, perfect pentru copii și sportivi
Susțin
țin creșterea organismului, deoarece acesta conține
co
multe proteine și
fosfor
Un mare diuretic
Afrodisiac puternic
Scade nivelul de colesterol
Aduce beneficii în purificarea sângelui
Îmbunătăţește digestia

Puteți încerca acest fruct și vă veții bucura de starea optimă a
sănătății dumneavoastră.

Odă pentru sănătate, cu mandarine,
portocale și grapefruit
Păpălăul, vindecă prostata,
rostata,
contracarează CONSTIPAȚIA și previne
cancerul de stomac si de colon intestinal
Natura este foarte bogata cu alimentele, fructele si
legumele si noi trebuie doar să le cunoaștem
ștem bine, astfel
încât să putem beneficia de toate.

P

utem găsi remedii pentru toate problemele noastre de
sănătate, singurul lucru pe care trebuie să facem este să
învatam despre beneficiile tuturor.

Iarna, casele noastre miros a portocale și mandarine.
Citricele, în general, sunt fructele noastre preferate când
vine vorba despre sucuri naturale, despre pu
puțină
reîmprospătare, despre o gustare răcoritoare și plină de
vitamine.
gic: vitamine. Pentru că astăzi
m spus deja cuvântul magic:
vom vorbi despre beneficiile pe care le au citricele
pentru sănătatatea noastră. Toate citricele sunt extrem
de bogate în vitamina C și antioxidanți, au un conținut mare
de apă și prin urmare un efect diuretic. Pe lângă toat
toate
acestea, conțin
țin și multe alte vitamine și minerale, esențiale
pentru un echilibru nutrițional
țional complet.
Mandarinele - antioxidant ușor,
șor, bogate în fier și plăcute la
gust.

A

Mandarinele sunt plăcute în special de copii, fiindcă au un gust
mai plăcut decât portocalele și grapefuitul, care pot fi uneori
prea acre sau ușor
șor amărui. Deși nu au atât de multă vitamina C
ca portocalele, sunt foarte bogate în beta
beta-caroten, un antioxidant
prețios.

Boabe de aur sunt un fruct mic, rotund și dulce. Au o culoare
galbenă și sunt într-un învelișș care arată ca un cocon de hârti
hârtie,
dar acest lucru nu poate fi consumat. Acest fruct este destul de
benefic în domeniul fructelor sănătoase Există mai mult de 50
de tipuri de boabe de aur și se folosesc din perioada prepre
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Mandarinele au destul de puține
ține calorii și sunt bogate în apă,
așa că poți mânca 2-33 pe zi în timpul unei diete, ca gustări și
sursă naturală de zahăr, care să îți
ți potolească pofta de dulce.
Scad nivelul colesterolului din sânge și au multe fibre, deci te
pot scăpa și de constipație.
Conțin de asemenea fier, calciu, fosfor, vitamine din grupul B,
vitamina E, vitamina K, fiind benefice pentru sistemul imunitar
și în caz de anemie sau deficit nutrițional. Mandarinele, ca de
altfel toate citricele, pot fi consumate pentru a preveni răcelile,
gripele sau alte tipuri de infecții specifice sezonului rece.

Varza murată luptă împotriva cancerului
Ştefan Ionuţ
Murăturile sunt legumele care trec printr-un
printr
proces de
fermentaţie acido-lactică
lactică în timpul căreia se generează
diferite substanţe biologic active, cum ar fi vitamine, acid
lactic etc.

Portocalele - peste 100% din necesarul zilnic de vitamina C
Știai că dacă mănânci o singură portocală pe zi (de mărime
medie sau mare) ți-ai
ai asigurat deja mai mult decât necesarul
zilnic de vitamina C? E drept că vitamina C nu poate fi stocată
de organism și că ar trebui să consumi această porție pe tot
parcursul zilei, însă dacă nu ai suficient timp liber, e o soluție
solu
„mai bună decât nimic” pe care te poți baza. La noi în țară vei
găsi în majoritatea cazurilor portocalele obișnuite,
șnuite, însă trebuie
să știi că și portocalele roșii sunt la fel de sănătoase. Când le
cumperi, alege-le pe cele mai grele și puțin mai tari, fiindcă sunt
mai bogate în suc și înainte să le storci lasă-le
le 5 minute în apă
călduță. Portocalele țin sub control nivelul glucozei din sânge și
încurajează secreția
ția de hemoglobină, datorită vitamine B6.
Conțin
țin și magneziu, benefic pentru oscilațiile presiunii
sangvine. Nu în ultimul rând, antioxidanții
ții din portocale susțin
sistemul imunitar, ne ajută în lupta cu radicalii liberi, întârzie
îmbătrânirea și previn cancerul.

S

ub influenţa microflorei de fermentaţie acestea capătă
valoare nutriţională deosebită, devenind practic alimente
funcţionale probiotice.

Alimentele probiotice îmbunătăţesc digestia,
detoxifierea şi întăresc sistemul imunitar.

stimulează

„Murăturile reprezintă soluţia pe perioada iernii pentru aportul
de vitamine hidrosolubile – B-uri
uri in special si minerale din
legume. Sunt o sursă importantă de fibre pe perioada iernii
alături de cereale integrale şi fructe. Sunt utile astfel pentru
reglarea tranzitului intestinal. În plus, conţin în urmă
fermentaţiei cantităţi crescute
rescute de drojdie cu conţinut bogat în
vitamine din grupul B”, spune nutriţionistul Ştefan Ionuţ.

Grapefruitul - un fruct controversat
Specialiștii
știi au tras recent mai multe semnale de alarmă în
privința
ța grapefruitului. Acesta conține furanocumarine,
substanțe care pot intra în reacție
ție chimică cu unele medicamente
prescrise de medici. Este vorba în special despre tratamente
pentru afecțiuni
țiuni cardiace sau neurologice. Prin urmare, dacă
urmați
ți un anumit tratament pentru o afecțiune cronică, discutați
cu medicul despre consumul de grapefruit.
Persoanele care nu au restricții
ții se pot bucura însă de multiplele
beneficii pe care le are acest fruct. Reglează nivelul glucozei din
sânge, te poate ajuta să slăbești
ști și tratează anumite afecțiuni ale
pielii. Este bogat în antioxidanți, vitamine,
ine, minerale, printre
cele
ele mai importante fiind vitamina C, vitamina A, calciul, acid
folic și fibrele. Măștile
știle de față cu extract de grapefruit pot
curăța
ța profund tenul și preveni apariția ridurilor.
https://doc.ro/beneficii-citrice-portocale-mandarine-grapefruit
grapefruit

Se ştie că broccoli, varză şi conopidă sunt alimente excelente
care ajută la prevenirea cancerului. Un studiu finlandez a arătat
că varza murată are chiar mai multe proprietăţi în lupta
împotriva cancerului. S-aa constatat că prin intermediul
procesului de fermentaţie, izotiocianatii joacă un rol important
în eliminarea substanţelor cancerigene din organism. De
asemenea, s-aa constatat că glucozinolatii din varză
va
murată ajută
la activarea enzimelor antioxidante naturale şi flavonoidele
protejează pereţii arterelor de daunele oxidative, potrivit
doctorulzilei.ro.
S-aa dovedit că varza este o sursă excelenţă de vitamina U, care
poate ajută la vindecare ulcerului peptic. Sucul de varză crudă ssa dovedit că reprezintă un tratament eficient pentru ulcerul
peptic, iar varza murată reprezintă o altă
a sursă de vitamina U.
sursa: doctorulzilei.ro
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10 alimente alcaline pe care este binevenit
să le consumi zilnic spre a fi sănătos
O aciditate crescută în trup predispune la boli grave.
Avocado este unul dintre cele zece alimente alcaline pe care
trebuie să le consumi în fiecare zi.

P

otrivit specialiştilor în nutriţie, urmarea unei diete care
conţine alimente cu efect alcalinizant
linizant este una dintre cele
mai bune modalităţi pentru a avea grijă de sănătate.
Odată ce consumăm alimente care generează aciditate (în
general toate produsele de origine animală şi produsele
procesate din comerţ au un efect acid în trup), această acidi
aciditate
excesivă duce la îmbolnăvirea organelor prin care se excretă
acizii: rinichii, plămânii, pielea, ficatul şi intestinele. Astfel că,
cea mai bună soluţie pentru a evita acest lucru este de a
consuma preponderent alimente naturale, proaspete, în
defavoarea
rea celor care produc aciditate şi care este necesar să fie
consumate în cantităţi cât mai mici.
De ce este important să consumi alimente alcaline
„O hiperaciditate cronică va coroda ţesuturile şi dacă este
scăpată de sub control va perturba toate activităţile şi funcţiile
din organism, de la bătăile inimii până la activitatea neuronală
din creier. Ea se află la rădăcina tuturor bolilor şi a
tulburărilor. (...) Hiperaciditatea este şi cea care ne menţine
ʼYoung în cartea sa Dieta
graşi”, explică medicul Robert OʼYoung
Young. Miracolul pH pentru o sănătate perfectă.
Aciditatea și bazicitatea este apreciată prin intermediul pH
pH-ului,
astfel: pH 7 înseamnă mediu neutru, pH sub 7 este mediu acid şi
pH peste 7 este mediu bazic sau alcalin.
Consumul ridicat de alimente alcaline are ca efect regenerarea
ţesuturilor, deoarece aceste alimente au un rol antiinflamator
odată ajunse în trup.

sau în suplimente care conţin un amestec din diverse ierburi de
grâu, orz, ovăz, pir. Acestea sunt mai bogate în nutrienţi decât
legumele şi sunt o sursăă excelentă de clorofilă care curăţă
sângele de toxine.
4. Mugurii germinaţi din nuci şi seminţe
Vlăstarii/germenii/mugurii rezultaţi în urma germinării oricărei
boabe sunt recomandaţi pentru consumul zilnic. Aceştia au un
efect alcalinizant, furnizând corpului
rpului foarte multă energie.
Consumă germeni de soia, fasole, năut, floarea-soarelui,
floarea
lucernă, broccoli, varză roşie, ridichi, ceapă, usturoi, hrişcă.
5. Morcovi
Au un efect alcalinizant asupra organismului şi sunt
recomandaţi pentru consumul zilnic, în special
s
în stare crudă,
pentru gustări şi în salate.
6. Grepfrutul alb
Conţine foarte puţin zahăr, lucru care îl face unul dintre fructele
cele mai potrivite atunci când vrei să urmezi o dietă alcalină.
Chiar dacă din punct de vedere chimic el este acid, în urma
testelor realizate de medicul Robert OʼYoung,
ʼYoung, grepfrutul devine
alcalin când este metabolizat în corp.
7. Lămâi şi lime
Alte două fructe pe care OʼYoung
ʼYoung le recomandă datorită
efectelor puternic alcalinizante sunt lămâile obişnuite şi cele
verzi (lime). Acestea chiar dacă sunt considerate a fi acide,
reacţionează la fel ca grepfrutul, devenind alcaline odată ce sunt
metabolizate.
„Stoarceţi lămâie sau lămâie verde în apă şi consuma
consumați această
limonadă de-a
a lungul întregii zile, dar mai ales înainte de
d
culcare. Nu luaţi lămâie cu o jumătate de oră înainte de masă și
zece minute după ce aţi terminat de
mâncat. Este bine să beţi apă cu lămânie
cu o oră înainte de a mânca şi apoi să
aşteptaţi până când a avut loc digestia
pentru a bea din nou”, explică medicul
dicul în
cartea sa.

Iată zece alimente care au un efect puternic alcalinizant:
1. Avocado
Are un pH 8 care ajută la alcalinizarea
ea sângelui, contracarând
astfel efectele generate de alimentele acide consumate. Prin
urmare, este recomandat să consumi avocado zilnic în salate,
smoothie-uri,
uri, sub formă de guacamole sau simplu, cu puţină
sare de mare.
2. Broccoli
Alături de alte legume verzi (sparanghel, varză de Bruxelles,
castravete, ţelină apio, varză, fasole verde, mazăre, ardei verde),
broccoli se numără printre alimentele alcaline pe care trebuie să
le incluzi zilnic în dietă. Ele conţin clorofilă care ajută la o mai
bună circulație a oxigenului în trup.
3. Iarba de grâu
O poţi consuma sub formă de suc obținut
ținut prin presare la rece
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8. Sucul din vegetale verzi
Sucul proaspăt stors din verdeţuri
proaspete şi legume verzi este puternic
alcalinizant. Foloseşte doar lămâile dacă
vrei să incluzi şi fructe!
9. Roşiile
Atunci când sunt consumate în stare crudă, roşiile sunt alcaline.
În schimb, atunci când sunt gătite devin acide, însă conţin
luteină care este un puternic agent anticancerigen. Prin urmare,
consumă-le
le în special crude în salate şi uneori foloseşte-le
foloseşte şi
sub
ub formă de sosuri delicioase preparate termic.
10. Nuca de cocos
Are un efect alcalinizant. Poţi să consumi apa de cocos sau
pulpa pe care o obţii din fructele mature sau din cele tinere.
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Dieta alcalină: reguli simple pentru o sănătate de fier
Urmarea unui
nui regim alimentar care include alimente alcaline şi
evitarea produselor care sunt generatoare de acid odată ingerate
în corp este una dintre cele mai bune soluţii ca să slăbeşti şi să
ai grijă de sănătatea ta.
Iată care sunt regulile de bază pe care trebuie
buie să le urmezi:
- consumă multe legume şi verdeţuri, urmate apoi de fructe;
- bea multă apă plată şi macerate din
plante medicinale, neîndulcite;
- consumă spanac crud, nuci şi
seminţe crude, quinoa, avocado,
broccoli, ulei de măsline;
- evită sau limitează
tează consumul
alimentelor procesate, cum ar fi
pâinea, pastele, orezul alb, cerealele
dulci şi produsele din conservă,
deoarece produc hiperaciditate;
- evită cafeaua, zahărul, făina albă,
ceaiul negru, alcoolul, băuturile
carbogazoase;
- evită alimentele acide: carne (viţel, porc, pește,
ște, vânat, midii,
cârnaţi, slănină etc), lactate (unt, brânză, lapte, zer, frişcă,
brânză de soia), ouă, îndulcitori (zaharină, zaharoză, sucraloză,
miere, sirop de arţar, roşcove, sirop de fructoză), sosuri
(maioneză, wassabi, muştar, ketchup);
- alimentele în stare crudă sunt mai alcalinizante, în schimb
mâncarea gătită este mai acidifiantă.

Țelina
Traducere si adaptare: Echipa Dr. Andrei Laslau

O folosesti la mâncare, dar știai că previne
CANCERUL de COLON și de SAN
SAN, reduce
COLESTEROLUL, reduce STRESUL, îmbunătățește
îmbunătă
VEDEREA și reglează TENSIUNEA?

Ț

elina este o plantă medicinală şi legumicolă care poate
atinge o înălţime maximă de un metru şi care îşi are
originile în sudul Europei. Planta are un rizom gros,
aproape rotund, uneori denivelat.,frunzele sunt mari, penate, cu
coadă foarte lungă, fiind colorate într-un
un verde-închis,
verde
consistent, iar florile de ţelină sunt albe.
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Din punct de vedere medicinal, utile sunt toate părţile ţelinei
(frunzele, rădăcina, seminţele). Pentru uz medicinal, din ţelină
se prepară infuzie, sirop, suc de frunze, decoct şi cataplasme.
De asemenea, ţelina intră în combinaţie cu alte plante
medicinale, în procesul de preparare a unor ceaiuri cu efect
medicinal sporit.Principalele substanţe active importante din
ţelină sunt: vitaminele A, B şi C, săruri minerale, colină,
tirazină,
nă, acid glutamic, anhidridă sedanomică şi sedanolidă
(compuşi specifici ţelinei).. Iată câteva dintre beneficiile
consumului de ţelină:
Reduce presiunea arterial
Ţelină are în compoziţia frunzelor sale aşa-numitele
aşa
“ftalide”,
substanţe care au efecte relaxante
axante asupra musculaturii arterelor,
reglând astfel presiunea arterială. Ftalidele reduc, de asemenea,
nivelul hormonilor de stres din organism, care cauzează la
rândul lor creşterea presiunii arteriale, prin constricţia vaselor
sangvine.
Scade colesterolul negativ
O altă proprietate a ţelinei este aceea de a reduce colesterolul
negativ din sânge, cu până la 20%, potrivit studiilor clinice.
Aşadar, este indicat să se includă ţelină în dietă de zi cu zi, sub
formă de salate, că adaos la mâncăruri şi că suc
su (preparat din
frunze de ţelină). Sucul (50 ml) se bea timp de 56 de zile, în
fiecare dimineaţă.
Ajută la slăbit
Ţelină intră în categoria alimentelor cu un conţinut caloric
negativ, ceea ce înseamnă că atunci când o consumăm,
organismul are nevoie de mai
ai multe calorii pentru a o digera.
Cu alte cuvinte, includerea ţelinei în dietă ne ajută să ardem mai
multe calorii decât consumăm.
Reduce durerea şi inflamatia
Ţelină conţine antioxidanţi şi polifenoli, ceea ce o face eficientă
în reducerea inflamaţiei şi ameliorarea durerii. Ţelină este un
mod eficient de a ameliora durerea, datorită conţinutului sau
ridicat de acid salicilic.
Reglează alcalinitatea
Sucul de ţelină proaspătă neutralizează aciditatea şi echilibrează
pH-ului organismului. Un pH uşor alcalin
calin este esenţial pentru
sănătate. Sucul de ţelină, de asemenea, rehidrateaza organismul
şi înlocuieşte electrolitii pierduţi, deci este o alternativă
sănătoasă la Gatorade şi alte băuturi sportive.
Scade tensiunea arteriale
– consumul zilnic de suc de ţelină, timp de o săptămâna va duce
la scăderea semnificativă a tensiunii arteriale. Un compus din
ţelină va relaxa muşchii din jurul arterelor, va dilată vasele de
sânge, iar acesta va circulă normal. Pentru instalarea acestui
efect, se va consumă suc de ţelină timp de o săptămâna, se va
face o pauză de trei săptămâni, iar apoi cură se va relua.
Reduce stresul
– mineralele organice alcaline din sucul de ţelină au efect
calmant asupra sistemului nervos, ceea ce face din ţelină o
băutură ideală pentru cei care suferă de insomnii.
Lupta împotriva cancerului
Luteolina, un flavonoid din ţelină, previne dezvoltarea şi
răspândirea cancerului. Acest lucru este valabil mai ales pentru

Lohanul nr. 40, decembrie 2016

Medicin
Medicină naturistă
cancerul colorectal şi pancreatic. Unele studii au descoperit că
luteolina poate
ate preveni şi dezvoltarea cancerului la san.
Imbunătățește vederea
O singură tulpină de ţelină va oferă 10% din doză zilnică
recomandată de vitamina A. Vitamina A este necesară pentru a
preveni îmbătrânirea şi degenerarea vederii.
Creşte libidoul
Ţelină
ină conţine androstenol, care este necesar pentru a stimula
nivelul de excitare.
Contraindicaţii
Consumul de ţelină nu este recomandat:
– femeilor însărcinate sau care alăptează;
– persoanelor care suferă de afecţiuni renale;
– persoanelor alergice la plante că morcov
rcov sau păpădie.
Este bine de ştiut că ţelină interacţionează cu următoarele
medicamente: levotiroxina (folosită pentru tratamentul
diagnosticului de hipotiroidism); medicamente care cresc
sensibilitatea pielii la razele solare (medicamente
fotosensibilizante) şi sedative.
Sursă: www.naturalcuresandhomeremedies.com

Compușii
șii turmericului stimulează
regenerarea celulelor creierului
Dr. William LaValley
Multe condimente au proprietăţi medicinale deosebite şi
tocmai de aceea au fost utilizate în ameliorarea diferitelor
afecţiuni încă de acum mii de ani, cu mult înainte că
medicamentele de sinteză să fie patentate.
n mod cert unele plante aromaticee sunt mai folositoare decât
altele, iar una dintre vedetele de necontestat ale farmaciei din
natură este turmericul, cel care da culoare şi aromă
condimentului curry folosit cu precădere în bucătăria indiana.
Turmericul are şi un lung istoric al utilizăriii sale în medicină
tradiţională
chineză
şi
în
medicină
Ayurveda.
Curcuminul – unul dintre cele mai studiate ingrediente bioactive
– prezintă peste 150 de beneficii cu potenţial terapeutic,
incluzând şi proprietăţile anticancerigene. De asemenea,
curcuminull este capabil să treacă barieră hematoencefalica,
acesta fiind unul dintre motivele pentru care este considerat a fi
un bun agent neuroprotector într-oo gama largă de tulburări
neurologice.
Cercetătorii au investigat (şi continuă să investigheze)
curcuminul
ul privind rolul sau în ameliorarea simptomelor bolilor
Alzheimer şi Parkinson dar şi în caz de accident cerebral
vascular. Graţie proprietăţilor sale antioxidante şi
antiinflamatorii, curcuminul susţine întreagă activitate şi
sănătate cerebrală.
Una dintree modalităţile prin care acţionează – similară cu
vitamina D – este prin modularea unui număr mare de gene.
Însă, spre deosebire de Vitamina D care influenţează mii de
gene, curcuminul şi-aa dovedit influenţă asupra a 700.

Î
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ical Society” (aprilie, 2009)
În “Journal of the American Chemical
se specifică faptul că studiile anterioare au demonstrat că
curcuminul acţionează inserandu-se
se în membranele celulelor şi
modificându-le
le proprietăţile fizice, făcându-le
făcându
să funcţioneze
mai corect şi mai ordonat. Un alt aspect pozitiv al curcuminului
constă în capacitatea să de a influenţă moleculele de
semnalizare.
Turmericul şi compuşii săi stimulează regenerarea celulelor
creierului (celulele stem)
Până acum câţiva ani se credea că, odată distruse, celulele
neuronale dar şi cele din restul organismului nu se mai
regenerează. Ba chiar se consideră că ne naştem cu un număr
finit de celule ale creierului a căror deteriorare este ireversibilă.
Însă cercetătorii au descoperit ceea ce se cheamă neurogeneza –
formarea de noi celule cerebrale la nivelul hipocampusului: la
nivel subventricular se dezvoltă celule stem care se diferenţiază
devenind populaţii adulte de neuroni care, ulterior, se integrează
în ţesutul neuronal. Cercetările efectuate pe animale sugerează
că un compus bioactiv
tiv despre care nu ss-a vorbit prea mult până
acum, şi anume turmeronul aromatic, stimulează şi amplifică cu
până la 80% proliferarea celulelor stem. În publicaţia “Stem
Cell Reasearch&Therapy” se menţionează că turmeronul
aromatic poate fi de ajutor în tratamentul
tra
dereglărilor
neurologice (Alzheimer, atac cerebral, etc.) Celulele stem
endogene neutre – care se găsesc în creierul adult – se
diferenţiază în neuroni pentru că apoi să joace un rol important
în auto-reparare
reparare şi recuperarea funcţiilor cerebrale în
î cazul unor
afecţiuni neurodegenerative.
Studiile anterioare au arătat că curcuminul din turmeric ajută la
inhibarea acumulării de beta-amiloizi
amiloizi în cazul pacienţilor
suferind de Alzheimer, distrugând plăcile senile existente.
Persoanele care suferă de Alzheimer
zheimer tind să prezinte un nivel
ridicat de inflamaţie la nivel cerebral iar curcuminul, se ştie,
este recunoscut pentru proprietăţile sale antiinflamatorii.
Principalul compus al turmericului inhibă atât activitatea şi
procesele inflamatorii secundare m
metabolice ale enzimelor
ciclooxigenaza 2 (COX 2) şi 5-lipooxigenaza
lipooxigenaza (5
(5-LOX), precum
şi ale altor enzime şi hormoni care modulează inflamatia.
Turmericul – una dintre cele mai utile plante de pe planetă!
Efectele pozitive ale turmericului nu se limitează doar la
beneficiile pe care le aduce sănătăţii creierului. După cum notă
la
un
moment
dat
renumitul
site
GreenMedInfo, “s-aa demonstrat empiric că turmericul
influenţează pozitiv peste 160 de proprietăţi fiziologice
diferite.” Un studiu publicat în “Natura
“Natural Product Reports”
(2011) descrie curcuminul că fiind de mare ajutor pentru foarte
multe afecţiuni printre care se numără: boli ale plămânilor şi ale
ficatului, afecţiuni neurologice, afecţiuni metabolice, boli
autoimune, maladii inflamatorii şi cardiovasc
cardiovasculare, etc.
De exemplu, curcuminul şi-aa dovedit din plin beneficiile în ceea
ce priveşte ameliorarea simptomelor osteoartritei. În urmă
studiului din 2011 menţionat anterior, s-a
s
demonstrat că
pacienţii care au adăugat 200 mg de curcumin/zi în schemă lor
de tratament au constatat o reducere semnificativă a durerilor şi
o creştere importantă a mobilităţii, spre deosebire de grupul de
control utilizat în studiu, care nu a primit curcumin şi nu a
prezentat îmbunătăţiri notabile ale stării de sănătate.
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La momentul actual există sute de studii în care sunt menţionate
beneficiile pe care turmericul şi curcuminoizii săi – dintre care
un rol deosebit îl posedă curcuminul – le au asupra întregii
sănătăţi: menţin în echilibru nivelul colesterolului din sânge,
lupta
pta împotriva stresului oxidativ, inhibă agregarea plachetara,
suprimă tromboză şi infarctul miocardic, suprimă simptomele
cauzate de diabetul de tip 2, suprimă simptomele artritei
reumatoide dar şi pe cele ale sclerozei multiple, protejează
organismul de daunele induse de radiaţii şi toxicitatea metalelor
grele, inhibă replicarea virusului HIV, împiedică formarea
tumorilor, grăbesc vindecarea rănilor, cresc secreţia biliară,
combat cataractă, etc.

întregului organism. Chiar şi în anumite suplimente este puţin
probabil că rezultatele prezente în diversele studii să fie atinse,
şi asta din cauza absorbţiei slabe. Atunci când este administrat
sub formă să brută, se absoarbe doar un procent din curcuminul
disponibil.
Cel mai simplu şi mai convenabil
nvenabil este să utilizăm un extract de
turmeric de înalta calitate, care conţine 100% ingrediente
organice, şi până la 95 procente de curcumin. Un astfel de
produs este Extract95 Curcumin&BioPerine oferit de IanaLife
care, pe lângă concentraţia optimă de curcumin vine în
completare cu cu un conţinut semnificativ de BioPerine –
extract de piper negru – care are rolul de a favoriza absorbţia
curcuminului la nivelul organismului şi de a-i
a
creşte
biovalabilitatea. (sursa: http://www.mercola.com/)
http://www.mercola.com/

PROPOLISUL – este cel mai puternic
antibiotic natural. Iată ce boli tratează

Plantă anticancerigenă
Medicul William LaValley este unul dintre cei care apreciază
leacurile naturale anticancer. El a petrecut o cantitate
considerabilă de timp concentrându-se
se asupra studiilor cu
privire la curcumin, care are cele mai multe referinţe în
literatură de specialitate în ceea ce priveşte utilizarea să
împotriva cancerului. Alături de curcumin, vitamina D posedă,
de asemenea, o baza complexă. Curcuminul ss-a dovedit a fi
non-toxic
toxic şi eficient în tratamentul adjuvant al tuturor tipurilor
de cancer.
Deşi pare ciudat că o singură
ură plantă (turmericul) este utilizată
pentru toate tipurile de cancer – ştiind că această boală prezintă
patologii moleculare diferite – chiar aşa se întâmplă. Compusul
sau principal, curcuminul, are abilitatea de a modula activitatea
genetică şi expresia genelor şi, în ceea ce priveşte cancerul,
distruge celulele cancerigene instaurând şi promovând
funcţionarea celulară sănătoasă.
După cum explică dr. LaValley, moleculă de curcumin poate
provoca fie o creştere a activităţii unei anumite ţinte moleculare,
fie o scădere/inhibare a activităţii, studiile arătând în mod
repetat că rezultatul final este o puternică activitate anti
anti-cancer.
Acesta este motivul pentru care curcuminul pare să funcţioneze
pentru aproape toate tipurile de cancer. Mai mult de atât,
curcuminul
rcuminul nu afectează în mod negativ celulele sănătoase şi
funcţionează sinergic cu anumite medicamente de tipul celor
utilizate în chimioterapie, sporind eliminarea celulelor
canceroase.
Cum ne folosim de puterea curcuminului?
Pentru a obţine rezultate clinice pozitive, nu este suficient să
adăugăm turmeric în mâncare. Rădăcina de turmeric conţine
doar 3 până la 5% concentraţie de curcumin iar curcuminul
astfel obţinut nu este absorbit aşa cum se cuvine la nivelul
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Dintre toate produsele apicole, propolisul este probabil
cel mai “medicinal”. Compoziţia sa este un subiect
fascinant, proprietăţile farmacologice şi indicaţiile fiind
studiate de mii de cercetători.

E

xistă un număr mare de compuşi ce pot apare în propolis.
Greenaway şi colab., 1990, a spus că având în vedere că
exudatele din mugurii diferitelor specii de plop sunt
frecvent asemănătoare în ceea ce priveşte compoziţiacalitativă;
compoziţia
pot fi foarte diferite în ceea ce priveşte compoziţia cantitativă,
iar aceste diferenţe se reflectă în compoziţia propolisului ce
include exudatul din muguri. Aceste variaţii în compoziţia
propolisului pot fi considerabile. Asemenea diferenţe majore în
compoziţia propolisului au efecte considerabile asupra
proprietăţilor. Presupunerea că uneori compoziţia polenului este
asemănătoare cu originea sa (sursa) este incorectă şi orice
experiment asupra propolisului
isului presupus a fi ştiinţific trebuie să
fie detaliat asupra constituenţilor propolisului.
Cantitativ, propolisul conţine:
•

55 % răşini (răşina este un termen folosit pentru
substanţe care sunt în mod obişnuit lipicioase şi
insolubile, sau foarte puţin
ţin solubile, în apă sau în
solvenţi organici; datorită acestei insolubilităţi, par să
fie importante numai pentru proprietăţile lor
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•

•
•

•
•
•

structurale) şi balsamuri (Balsamurile sunt lichide
naturale sau substanţe semi-lichide obţinute uzual din
scoarţa copacilor prin metode speciale – Opris, 1990);
7,5 – 35 % ceară (Ushkalova şi Topalova (1978) au
arătat că ceara este un component indispensabil al
propolisului, deşi proporţia sa depinde de regiunea de
unde a fost extrasă de albine, metoda de colectare şi de
alţi factori; ei au găsit de asemenea în mostrele de
polen colectate din trei regiuni ale fostei URSS patru
tipuri de ceară, diferite una de alta sub aspectul
greutăţii specifice şi solubilităţii în alcool etilic-Ivanov,
1981);
10 % uleiuri volatile (Uleiurile volatile sunt compuşi
ce au în mod uzual mirosuri plăcute)
5 % polen (Nakashima T. şi Nakashima N., 1989, au
arătat că propolisul Brazilian obţinut de la albinele
Africane conţin cantităţi mai mari de polen decât cel
obţinut de la albinele Europene).
5 % acizi graşi;
4,40 – 19 % impurităţi;
terpene, substanţe tip tanin, secreţia glandelor salivare
ale albinelor şi componente accidentale;

Calitativ, propolisul conţine: flavonoide, acizi alifatici şi
esterii lor, acizi alifatici cu lanţ lung, uleiuri volatile cu lanţuri
scurte, esterii unor uleiuri volatile cu lanţuri scurte, acizi
aromatici şi esterii lor, acid benzoic şi derivaţi, aldehide,
alcooli, acid cinamic şi derivaţi, alţi acizi şi derivaţi, cetone,
fenoli şi compuşi aromatici, terpene, alcooli sesquiterpenici şi
derivaţii lor, terpenoide şi alţi compuşi, compuşi volatili,
hidrocarburi, hidrocarburi alifatice, steroli şi hidrocarburi
steroide, zaharuri, lactone, alfa şi beta – amilaze, aminoacizi,
derivaţi
ai
acizilor
nucleici,
vitamine,
minerale,
transhidrogenaze anaerobe, substanţe H+ donoare, alte
substanţe insolubile în apă şi solvenţi organici, poluanţi.
Proprietati terapeutice şi curative ale propolisului
Propolisul, cel mai “medicinal” produs apicol, cu peste 70 de
proprietăţi farmacologice dovedite, are sute de indicaţii şi a fost
folosit în scopuri terapeutice din cele mai vechi timpuri.
În zilele noastre,cercetători şi clinicieni din toată lumea
descoperă aproape în fiecare lună noi proprietăţi şi indicaţii
pentru acest produs natural.
Propolisul, un adevărat “protector al vieţii” a fost folosit cu
succes în tratamentul unor boli aparţinând următoarelor domenii
medicale:
Cavitatea bucală

•
•
•
•
•
•

Afte comune recurente cronice
Glosodinii
Herpes labial recurent
Moniliază
Parodontopatii cronice periferice
Stomatite după amigdalectomii
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•
•

Stomatite ulceroase
Stomatite ulceronecrotice

Otorinolaringologie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amigdalită acută
Inflamaţia acută a urechii mijlocii
Faringite cronice
Faringite post-traumatice
Hipoacuzie (auz slab)
Infecţii cu virusul Influenza
Laringite cronice
Mezotimpanite
Otite medii cronice supurate
Otite cronice cu mezotimpanite acute
Otite difuze externe
Otite eczematoase difuze externe
Ozenă
Perforaţia traumatică a membranei timpanului
Rinite alergice cronice
Rinite hipertrofice cronice
Rino-faringite cronice
Rino-faringite hipotrofice cronice
Rino-faringo-amigdalită acută
Rino-faringo-amigdalite cronice
Rino-sinuzite alergo-infectate hiperplastice cronice
Sindrom cohleo-vestibular

Oftalmologie

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afecţiuni inflamatorii microbiene ale polului anterior al ochiului
Afecţiuni inflamatorii microbiene ale anexelor oculare
Afecţiuni inflamatorii virale ale anexelor oculare
Afecţiuni inflamatorii virale ale polului anterior al ochiului
Arsuri oculare
Arsuri ale anexelor oculare
Sechele ale herpesului oftalmic
Traumatisme oculare
Traumatisme ale anexelor oculare

Boli infecţioase

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Herpes Zostere
Heptatite
Salmoneloze
SIDA
Lepră
Tuberculoză
Malarie
Trichomoniaze
Tripanosomiaze

Boli pulmonare (Pneumologie)

•
•
•

Astm bronşic
Bronşiectazii
Bronşită astmatică
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•
•
•
•
•
•

Endo-bronşite nespecifice
Infecţii cu virusul Influenza
Pneumonii nespecifice
Pneumonii cronice nespecifice
Traheite
Tuberculoză pulmonară

Afecţiunile aparatului digestiv

•
•
•
•

Colite subacute şi cronice
Constipaţie
Gastrite
Ulcer gastro-duodenal

Ginecologie

•
•
•
•
•
•

Dureri vaginale post-operatorii
Eroziuni cervicale
Leucoree
Răni greu vindecabile după operaţii chirurgicale în sfera
ginecologică
Trichomonas vaginalis
Vaginite

Dermatologie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alopecie în spoturi
Alopecie totală
Arsuri şi opăreli
Eczeme
Escarie
Foliculite
Furuncule cronice
Hidroadenite
Hiperkeratoză
Intertrigo (la sugari)
Lupus eritematos
Neurodermite
Piodermite
Radiodermatite
Tuberculoză cutanată (ca şi adjuvant)
Ulcer cronic al gambei
Ulcer trofic
Verucoză

Radiologie şi radioterapie

•
•

Leziuni provocate de radiaţii
Radiodermatite

Oncologie
Tumori produse de factori externi ca : virusuri, bacterii,
substanţe chimice, radiaţii etc. Tumori produse prin slăbirea
sistemului imun. Tumori ce au ca origine epiteliile (pielea),
sau/şi endoteliile (mucoasa).Toate denumirile medicale de mai
sus arată dereglări produse de factori externi (poluarea, radiaţii,
bacterii, virusuri, fungi, căldură excesivă, factori traumatici,
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etc.) sau interni (inflamaţii, hiper- sau hipo-funcţia organelor
interne, a sistemelor, a ţesuturilor sau chiar a celulelor
etc.).Propolisul poate îndepărta, diminua sau neutraliza factorii
menţionaţi mai sus, astfel armonizând funcţionarea întregului
corp, nu numai a părţilor sale componente.Pentru a vindeca sau
alina afecţiunile menţionate mai sus propolisul este administrat
pacienţilor după o anumită metodologie.
Administrarea propolisului
Există două căi principale de administrare a propolisului:
internă şi externă.
Calea de administrare “internă” semnifică faptul că propolisul
pătrunde adânc în organism, până la nivelul oaselor, rinichilor,
inimii şi creierului. Administrarea “internă” înseamnă nu numai
administrarea orală sau prin nas (inhalaţii) a propolisului, dar de
asemenea prin anus sau vulvă (ca în cazul supozitoarelor rectale
sau vaginale), sau prin injecţii. Administrarea “externă”
semnifică faptul că propolisul este aplicat pe piele şi/sau
“orificiile” superficiale: urechile şi ochii (sacul conjunctival).
Când propolisul este folosit ca protector al membranelor
celulare, trebuie să înţelegem că este important să utilizăm
câteva metode, “vehicule” pentru a atinge “ţintele”: celulele,
ţesuturile, organele, sistemele ce se află în dizarmonie.
Administrarea orală (pentru a fi înghiţit):
Ca lichid

•
•
•

Extract de propolis în apă
Tinctură de propolis
Sirop (ca în siropul pentru tuse)

Ca semi-lichid

•
•

Amestec miere-propolis
Extract de propilen-glicol

Ca solid

•
•
•
•
•
•
•

Propolis brut (mestecat apoi înghiţit)
Pudră din propolisul brut
Granule
Extract de unt de propolis
Tablete cu propolis
Capsule
Extract de propolis micro-incapsulat

Preparate pentru cavitatea bucală

•
•
•
•

Gumă de mestecat
Pastă de dinţi
Extract apos (uz local)
Tinctură (uz local)
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Pentru afecţiunile aparatului respirator

•

Inhalaţii.

Cel mai bun ritm şi dozaj pentru metodele de administrare de
mai sus poate fi stabilit de către apiterapeut şi variază în funcţie
de afecţiune, structura pacientului, caracteristicile funcţionale şi
chiar emoţionale.

Administrare intravaginală

•
•

Ovule (supozitoare vaginale)
Tablete.

Administrare intrarectală

•

Supozitoare.

Deoarece toleranţa la propolis este destul de ridicată (chiar şi 1
gram/Kg greutate corporală/zi poate fi tolerat), cantitatea de
propolis poate să varieze în limite largi în funcţie de scopurile
terapeutice (în unele tipuri de cancere este necesar să se
administreze mari cantităţi de extract de propolis – tincturi).
Propolisul brut (3-10 grame/zi) poate fi înghiţit după ce a fost
mestecat 5-20 minute.

Injecţii

•

Injecţii intra-articulare cu extract apos de propolis.

Administrare externă
Pentru ochi:

Pentru tinctura de propolis 5-50 %, doza este de 5-30 picături,
de trei ori pe zi, între mese, într-o linguriţă de apă sau ceai În
unele tipuri de cancere este necesar să se administreze mari
cantităţi de extract de propolis (tincturi).
Regulile administrării propolisului

•
•
•

Picături oculare (soluţie oftalmică) (extract apos etc.)
Micelii moleculare pentru tratarea ochilor
Membrană medicală oculară

Pentru piele:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Creme
Agenţi de protecţie solară
Ruj de buze
Alifii
Pudră de propolis brut (combinat de exemplu cu miere sau ulei de
măsline)
Plasturi
Loţiuni
Soluţii
Spray
Săpun

Pentru pielea şi părul capului:

•
•
•

Şampon
Săpun
Loţiuni

Pentru ţesuturi:

•
•

Electro- şi fonoforeză
Ionoterapie

Metodele de administrare a propolisului de mai sus pot fi
folosite singure sau combinate cu alte produse naturale (miere,
usturoi, ginseng etc.). Amestecurile, “propolis – alte produse
naturale” pot fi realizate ca preparate (ca în cazul farmaciei de
casă) şi/sau ca produse comerciale vândute în farmacii sau în
magazine cu alimente naturale.
Dozajul
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În primul rând testaţi o posibilă alergie; ca sfat general, similar
pentru folosirea tuturor produselor apicole, este testarea reacţiei
alergice folosind numai cantităţi foarte mici la început. Astfel,
se începe cu numai o picătură de tinctură de propolis diluată
într-o lingură de ceai sau de apă, mai puţin de 10-50 mg. În
forma naturală pentru mestecat, sau aplicaţii externe cu unguent
numai pe suprafeţe foarte mici ale corpului.
Începeţi obişnuit cu doze mici, numai dacă nu este o urgenţă
care să vă “forţeze mâna” (o sângerare masivă, de exemplu,
internă sau externă; sau arsuri);
Folosiţi câteva “vehicule” (miere, capsule, creme, supozitoare);
Folosiţi metodele de administrare pentru a atinge “ţinta”:
– Pe cale orală (cea mai obişnuită);
– Prin piele (alifiile cu propolis “ajută” la pătrunderea în piele
prin masaj, acupresură);
– Prin supozitoare;
– Prin căi fizioterapice (electroterapie, fonoforeză etc.);
Folosiţi câteva tipuri de extract de propolis (apă, alcool, extracte
grase) pentru a fi siguri că aţi introdus “forţat” cea mai mare
parte a compuşilor activi, folositori din propolis;
*Fiţi atenţi la cantitatea de propolis “activ” în preparatele
comerciale (unele companii, în dorinţa lor de a obţine profituri
maxime, scriu pe etichetă “Propolis” cu litere mari, dar introduc
în produs cantităţi foarte mici de propolis);
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*Fiţi atenţi la data de expirare a produselor comerciale de
propolis (în timp ce propolisul însuşi este un excelent
conservant, alţi compuşi amestecaţi cu el îi pot micşora durata
de viaţă.); Păstrați toate produsele cu propolis, în special
soluţiilee şi/sau preparatele în locuri reci şi întunecoase (unul
dintre principalele grupuri de compuşi activi ai propolisului sunt
bioflavonoidele; în timp ce acestea protejează viaţa animală şi
vegetală de acţiunea distructivă a razelor solare, expunerea
excesivăă a lor la aceşti factori fizici le scade eficienţa).
*Începeţi un program de detoxifiere înainte de a folosi
propolisul; curăţaţi ţesuturile pe care veţi aplica sau administra
propolis (propolisul însuşi este un remediu de detoxifiere –
ajută la detoxifierea corpului, dar pentru a-II creşte eficacitatea
trebuie folosit pe un corp “curat”.).
*Activaţi circulaţia sângelui (folosind terapia cu venin de
albine, masajul, acupresura, gimnastica etc.) pentru a fi siguri că
vor atinge
inge “ţinta” compuşii activi din propolis, şi că vor ajuta,
ideal, toate celulele corpului să se dezvolte;
*Relaxaţi corpul suficient, dormiţi suficient, pentru a lăsa
organismul să prelucreze eficient toţi compuşii preţioşi ai
propolisului;

http://cyd.ro/propolisul-este-cel-mai
mai-puternic-antibiotic-naturalafla-ce-boli-trateaza/

Primul soi românesc din «planta
viitorului». Producție
ție uriașă la hectar,
beneficii numeroase
O echipă de la Stațiunea
țiunea legumicolă Buzău a reușit,
după 20 de ani de cercetări, să amelioreze și să pună la
punct tehnologia primului soi de topinambur din România,
denumit și „planta viitorului”
torului” datorită întrebuințărilor
întrebuin
extrem de diverse.

N

oul soi, aflat în faza de brevetare, are o înăl
înălțime de
peste 3 metri, dă producții
ții anuale de peste 100 de tone
de tuberculi la hectar (ajung și la 120 de tone), iar
tulpinile oferă o masă lemnoasă de mai multe sute de metri cubi
la hectar, relatează agerpres.ro.. După brevetare, planta va intra
în producția
ția de masă. Pentru comparație, cartoful dă producții
anuale de 25-30 de tone la hectar.
Topinamburul este o plantă de cultură de la care se folosesc, la
fel ca și în cazul cartofului, tuberculii subterani. Planta
P
este
foarte rezistentă și, deoarece nu are prea mulți dușmani naturali,
a devenit chiar o pacoste în alte culturi agricole.

Contraindicaţii
Există aproximativ 1-2%
2% din populaţie cu alergie la propolis,
sau cu reacţii alergice la anumite substanţe ce intră în
compoziţia sa, cum este prenil-cafeatul.
cafeatul. Ca rezultat al acestor
alergii, propolisul nu este recomandatt acelor persoane ce suferă
de asemenea alergii. Iată câteva reacţii adverse ce pot apare la
persoanele alergice după administrarea de propolis (intern sau/şi
extern):
•
•
•
•
•
•

Dermatite de contact la propolis (brut sau cremă,
unguent).
Dermatite cosmetice după
pă aplicarea de creme cu
propolis, loţiuni etc.
Alergie la inhalarea de propolis cu spasme bronşice.
Mucozităţi orale cu ulceraţii (tablete cu propolis,
propolis de mestecat).
Eczeme ocupaţionale la apicultori (propolis natural).
Hipotensiune arterială (propolisul este spasmolitic şi
astfel scade nivelul presiunii arteriale).

Limite
Limitele folosirii propolisului sunt similare cu cele specificate
pentru miere sau polen:
•
•
•
•

Organismul slăbit
Absorbţie ineficientă
Obstacole în calea zonelor “ţintă”
Administrare incorectă
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Topinamburul provine, ca și cartoful, din America Centrală. În
anul 1610, mai mulți
ți emigranți francezi care au supraviețuit
unei
ei perioade de foamete cu ajutorul topinamburului, au trimis
din Canada în Europa această plantă care le salvase via
viața. Din
greșeală
șeală sau din neînțelegere, francezii au numit planta
„topinambour”,
”, după numele unui trib amerindian din Brazilia
– Topinambas.
În secolul al XIX-lea,
lea, topinamburul a fost printre principalele
plante de cultură folosite pentru hrana animalelor. În prezent
însă, el începe să aibă tot mai multe întrebuințări.
întrebuin
Soiul de topinambur românesc trimis pentru omologare și
brevetare provine dinn exemplare ameliorate culese din zona
Călărași
și și din mai multe localități din zona Munților Buzăului.
Potrivit
specialiștilor,
topinamburul
poate
fi
cultivat cu succes în toate
zonele țării. Tuberculii dulci
și gustoși ai topinamburului
pot fi consumați în stare
proaspătă sau sub forma a
diverse preparate culinare.
Pot fi folosiți în salate, fierți
în apă sărată, consumați
fripți sau prăjiți ca și cartofii
pai, sau sub formă de suc obținut
ținut din tuberculi.
Gustul dulceag al napilor (un alt nume al topinamburului)
topinam
este
dat de prezența
ța inulinelor, un grup de oligozaharide ce conțin
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fructoză. În componența
ța tuberculilor de topinambur se regăsesc
proteine, dar deloc grăsimi şi, poate surprinzător, sunt lipsi
lipsiți de
amidon, ceea ce îi face recomandați
ți persoanelor cu diabet. Sunt
bogați
ți în potasiu, fier, fibre, fosfor, cupru, niacină (vitamina
B3) şi tiamină (vitamina B1).
Beneficiile pentru sănătate ale consumului de topinambur sunt
numeroase:
- curăţă organismul de toxine şi reziduuri;
- reglează
ează secreţia de insulină, previne şi tratează diabetul;
- scade colesterolul, reglează tensiunea, previne bolile de inimă;
- stimulează imunitatea;
- tratează candidoza digestivă;
- tratează constipaţia, previne cancerul de colon;
- leac pentru diferite probleme
robleme digestive, cum sunt indigestia,
dispepsia și arsurile gastrice;
- scade apetitul, topeşte grăsimea;
- reduce durerile articulare, previne osteoporoza.

conex cu energia telurică şi cu energia Apei subtile. Aceste
două aspecte fundamentale ale energiei sunt opuse, polare și
complementare prin natura lor. Aspectul YANG (+) este asociat
cu mobilitatea şi acţiunea, iar aspectul YIN (–)
( este asociat cu
stabilitatea şi pasivitatea. Aceste două aspecte polare se
manifestă complementar în fiecare aspect existent al Creației,
Crea
ele fiind conexe cu armonia Lumii manifestate. Din contră,
dezechilibrul acestora este
e
cauza
dezechilibrelor ce apar în Lumea
manifestată, vizibilă și perceptibilă
senzorial. Atunci când există un exces al
aspectului YIN (–)
(
sau o carență a
aspectului YANG (+), apare implicit un
dezechilibru între acestea două. Această
complementaritate este deosebit de
sensibilă, iar raporturile dintre aspectul
YIN (–)) şi aspectul YANG (+) se
reglează în permanenţă în mod dinamic.

Tuberculii mai pot fi folosiți
ți pentru fabricarea băuturilor
alcoolice, dar și ca nutreț pentru hrana
rana animalelor. Iar tulpinile
pot fi utilizate cu succes în domeniul energetic pentru
producerea peleților,
ților, combustibil prețios pentru centralele
termice (producția
ția de biomasă la unitatea de suprafață obținută
de la topinambur depășește
șește de câteva ori cele
celelalte plante
similare de cultură).

Corespondenţa și legătura constantă dintre aceste două aspecte
se reflectă atât în dimensiunea Macrocosmosului, adică în
întregul
regul Univers, cât şi în cea a Microcosmosului ființei
fiin umane,
şi implicit în hrana pe care o consumăm, fie că ea este de
origine animală, vegetală sau minerală. Astfel, noi preluăm și
prelucrăm energia alimentelor prin intermediul elementelor
Naturii (Pământul,
ntul, Apa, Focul, Aerul).

Un foarte bun și necesar echilibru între
cele două aspecte polare, complementare
YIN (–) şi YANG (+)

Cu cât modul de a ne hrăni și
alimentele noastre sunt mai sănătoase
şi echilibrate, fiind întrebuințate
întrebuin
cu
înţelepciune în funcție
func de necesitățile
fiecăruia, cu atât mai puţin obosește
obose
organismul, iar noi ne men
menținem în
armonie atât
tât cu noi înşine, cât şi cu
lumea exterioară. Cu cât ac
acționăm mai
des într-un
un mod divin integrat, cu atât
ne prelungim speranţa de viaţă şi
avem șansa de a evolua spiritual.
Alimentaţia îndeplinește
ște un rol foarte important în echilibrul
nostru general.

Echilibrul subtil al celor două aspecte polare și
complementare, YIN (–) și YANG (+), îndeplinește în
universul ființei
ței umane un rol benefic și favorabil, atât
pentru dobândirea, cât și pentru păstrarea stării de
sănătate, armonie, vitalitate energetică și bunăstare globală
a ființei.

D

eoarece se bazează pe menținerea
ținerea stabilității dintre
structura trupească și dimensiunea psiho-emoțională,
psiho
mentală și spirituală. În acord cu principiile și legile
fundamentale ale tradiţiei spirituale orientale, dieta alimentară
chineză ia în mod înțelept
țelept în considerare tendinţele specifice
fiecărei fiinţe umane, pentru ne a permite astfel regăsirea
echilibrului energetic perfect, în armonie cu mediul în care
suntem integrați.
ți. De exemplu, un regim alimentar indica
indicat pentru
amplificarea greutății
ții trupeşti armonioase, a vitalității și a
dinamismului efervescent al ființei,
ței, ce este studiat, adaptat și
aplicat în lumina tradiţiei spirituale orientale, poate ajuta astfel
la echilibrarea armonioasă și la creșterea în greutate.
tate.
Concepţia orientală a aspectelor polar-opuse
opuse şi complementare
YIN (–) și YANG (+) integrează cele două componente ale
Principiului Unic. Aspectul YANG (+) este considerat solar,
masculin, fiind corelat cu energia celestă şi cu energia Focului
subtil. Aspectul YIN (–)) este considerat lunar, feminin și este
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Cu toţii suntem, mai mult sau mai puţin, caracteriza
caracterizați de o
anumită preponderență
ță a aspectelor YIN ((–) sau YANG (+).
Tradiţia orientală consideră că în Manifestarea universală,
bărbatul este elementul distinctiv al aspectului YANG (+). De
altfel, bărbatul este
te din punct de vedere trupesc mai mare şi mai
puternic (mai musculos) decât femeia, având totodată și o forță
de a acţiona mai mare. În plus, organele lui sexuale sunt vizibile
şi erectile, contrar celor ale femeii, care sunt receptive şi
ascunse sub rotunjimile
njimile ei. Dacă prin definiţie bărbatul
rezonează preponderent cu aspectul solar, YANG (+), iar
femeia rezonează preponderent cu cel YIN (–),
(
aceasta
înseamnă că fiecare ființă
ță umană deține atât energie de
polaritate YIN (–),
), cât şi energie de polaritate YANG (+), în
proporţii diferite. Astfel, orice fiinţă umană care are trăsături şi
înzestrări masculine (manifestând dinamism, spirit de iniţiativă,
extrovertire până la hiperactivitate şi agresivitate) este foarte
YANG (+), pe când o persoană de tip YIN ((–) este introvertită
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(emotivă, reflexivă, rezervată în acțiune până la pasivitate şi
chiar indolență).
Nu există o persoană în totalitate doar YIN (–) sau doar YANG
(+). Există femei care au caracteristici YANG (+) mult
accentuate şi bărbaţi cu caracteristici YIN (–) mult accentuate,
fără ca aceasta să le afecteze feminitatea sau, respectiv,
masculinitatea. Ideal este să ajungem la o stare de echilibru între
aspectele polare YIN (–) şi cele YANG (+) din ființa noastră.
Pentru un bărbat, a amplifica aspectul YIN (–) înseamnă să
devină cât mai conştient de partea feminină care există în el, iar
pentru o femeie, a deveni mai YANG (+) înseamnă să aibă
puterea de a exprima partea masculină care există în ființa ei.
Raportul celor două aspecte YIN (–) şi YANG (+) determină
caracterul, slăbiciunile, dar şi forţa. Această proporție
energetică ne influențează atât personalitatea, cât și
comportamentul alimentar şi starea de sănătate.
Încă din timpurile cele mai îndepărtate, chinezii au fost mereu
atenţi la regimul alimentar și la remediile terapeutice, în primul
rând pentru a preveni apariția tulburărilor, dezechilibrelor și
bolilor. Ei susțineau că o stare bună de sănătate depinde, înainte
de toate, de o alimentaţie corectă. Potrivit dominantei energetice
YIN (–) sau YANG (+), noi avem tendinţa să preferăm căldura
şi gustul sărat (YANG, +) sau frigul şi gustul dulce (YIN, –).
De aceea, este recomandat ca, pe termen lung, să avem o
alimentaţie echilibrată.
Regimul alimentar ce este conform principiilor teoriei YIN
(–) – YANG (+)
Principiul fundamental care guvernează regimul alimentar YIN
(–) – YANG (+) este următorul: dacă suntem preponderent de
natură YIN (–) este indicat să ne hrănim mai mult cu alimente
YANG (+), iar dacă suntem preponderent de natură YANG (+)
este necesar să ne hrănim mai mult cu alimente YIN (–). Sensul
acestui mod de hrănire este acela de a restabili echilibrul între
cele două forţe energetice polare şi de a evita excesul uneia
dintre ele, care ulterior ar provoca inevitabil diferite probleme
de sănătate. În toate situaţiile, nu este cazul să suprimăm
definitiv consumul anumitor alimente, ci să reducem consumul
acelora de care avem tendinţa să abuzăm şi care ne provoacă
dezechilibre. Indiferent dacă este de origine orientală sau
occidentală, dietetica nutrițională este, înainte de toate, o
problemă de echilibru energetic.

Deschise către lume, curioase, energice și active, ființele
preponderent YANG (+) au ca tendinţe nefaste manifestarea
unor stări de nervozitate, impulsivitate sau isterie. Statura lor
trupească degajă o impresie de forţă, faţa le este rotundă, iar
mobilitatea ochilor şi sunetul vocii sunt remarcate cu ușurință.
Ele degajă o mare putere charismatică şi pot deveni destul de
ușor autoritare, fiind potrivite pentru funcțiile de conducere.
Având un temperament sanguin, temperatura trupului le crește
repede.
Sănătatea ființelor YANG (+) este caracterizată de o
predispoziție spre probleme cardiace, infecţii, inflamații şi crize
de anxietate (tulburare emoţională manifestată prin sentimente
de frică şi nelinişte asociate cu palpitaţii, transpiraţie,
insomnie).
Referitor la modul de hrănire, ființele preponderent YANG (+)
au un metabolism rapid, asimilează bine alimentele, dar, în
„focul acţiunii“, ele au tendinţa de a mânca excesiv sau
compulsiv, în special alimente prea grase sau prea dulci. Atunci
când se îngrașă, braţele şi abdomenul cresc peste măsura
armonioasă, în timp ce pulpele şi gambele le rămân la fel.
Persoanele foarte YANG (+) suferă de obezitate de tip android
(predominant deasupra taliei).
Tipologia preponderent YIN (–), lunară
Fiind caracterizate de o mare emotivitate şi o tendinţă către
interiorizare, ființele umane care aparțin tipologiei YIN (–) sunt
fie înalte şi slabe, fie scunde şi îndesate. Ochii sunt adesea
umflați şi încercănați, vocea slabă, iar mâinile pot fi moi, lipsite
de forţă.
Referitor la starea de sănătate, ființele umane care aparțin
tipologiei YIN (–) suferă de oboseală cronică, depresie,
melancolie, disfuncții ale aparatului urogenital, tulburări
circulatorii şi limfatice. Ele suferă des de probleme în partea de
jos a spatelui sau la nivelul gambelor, fiind mult mai sensibile la
alergiile cutanate.
Referitor la modul de hrănire, ființele preponderent YIN (–) au
un metabolism de tip YIN (–). Ele pot pierde în greutate dacă
nu mănâncă mari cantități de hrană. În general, surplusul de
grăsime se localizează la ele în partea de jos a organismului
(gambe, coapse, fese, şolduri), cu tendinţa de a provoca celulită.
Persoanele cu exces energetic YIN (–) suferă de obezitate
ginoidă (predominant sub talie).

Sunteţi o ființă preponderent YIN (-) sau YANG (+)?
Tipologia neutră
În principiu, medicina tradițională chineză defineşte cinci tipuri
mari de oameni: tipologia foarte YANG (+), tipologia moderat
YANG (+), tipologia foarte YIN (–), tipologia moderat YIN (–)
şi tipologia neutră, în care nu predomină niciunul dintre cele
două aspecte.
Tipologia preponderent YANG (+), solară
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Destul de rar întâlnită în prezent, tipologia neutră cuprinde acele
ființe la care aspectele YIN (–) şi YANG (+) se află în
echilibru. Ele sunt preponderent calme, ponderate și fără
tendința de a ieși în evidență în mod ostentativ. Aspectul lor
fizic emană putere şi rafinament. Frumos structurate ca aspect
trupesc, ființele umane aparținând tipologiei neutre sunt
caracterizate de o privire blândă, o piele frumoasă și de o
evidentă inteligenţă practică. Printre tulburările și problemele de
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dezbateri
sănătate care pot apărea uneori sunt: excesul de greutate, un
nivel crescut al colesterolului, reumatismul declan
declanșat de
umezeală. Dar atunci când se îmbolnăveşte, acest tip se vindecă
cel mai uşor. Articol preluat din Programul Taberei spirituale yoghine de
vacanță Costinești 2016, volumul 2, publicat de Editura Shambala
Shambala, tipărit de
Ganesha Publishing House.

Studii cu rezultate alarmante. Glutamatul
de sodiu sau cum are loc otrăvirea lentă a
populației
Intr-un raport prezentat în fața
ța comisiei de experți
experț
pentru aditivi alimentari din cadrul Organizaţiei Mondiale
a Sănătăţii şi intitulat „Otrăvirea
răvirea lentă a omenirii” („The
Slow Poisoning of Mankind”), cercetătorul John Erb a
rezumat sute de studii ce au tratat în ultimii 50 de ani
efectele glutamatului de monosodiu asupra animalelor şi
oamenilor.

A

şadar, cu toate că guvernele au la dispoziţi
dispoziţie o largă
bibliografie ştiinţifică privind efectul nociv al
glutamatului, nu iau nici o măsură măcar de a informa
populaţia, dacă nu şi de a interzice această otravă cu efect
întârziat.
În acelaşi timp, la comandă, din când în când, mai
mai-marii şi
responsabilii
lii cu sănătatea publică luptă înverşunat pentru a
proteja sănătatea publică prin vaccinuri. De ce?
De ce mâncăm fără să ne mai putem opri, până ajungem
obezi?
Potrivit cercetătorilor F. Bellisle şi M. Monneuse, un procent de
0,6% glutamat de monosodiu (MSG) este suficient pentru a-i
a
determina pe oameni să mănânce tot mai mult şi mai repede; se
pare că în jur de 6% din dieta zilnică a unei persoane ar putea fi
alcătuită din MSG. Aceasta înseamnă că, la un consum de două
kilograme de alimente pe zi, un adult sau un copil ar primi o
doză de 12 grame de glutamat de monosodiu: o astfel de doză
este suficientă pentru a omorî un şobolan de un kilogram (cf.
JECFA Toxicology Study, FAO Nutrition Meetings Report
Series, 1974, No. 53).
CE ESTE
STE GLUTAMATUL DE MONOSODIU și în ce
alimente se găsește?
Fabricat din melasă (care este obţinuta din zahăr) prin
fermentaţie, glutamatul
lutamatul monosodic este sarea de sodiu a
acidului glutamic. Mai poate fi întâlnit sub denumirile:
glutamat de sodiu, monosodium glutamate, natrium
glutaminat,
at, E 621 (conform regulamentelor europene).
Glutamatul se foloseşte cel mai mult în alimentele fabricate
artificial şi în semipreparate gen supe concentrate, sosuri,
condimente, mezeluri, îngheţată, budinci, etc. Rolul lui este
de a da impresia creierului că acel aliment este foarte gustos
(o păcăleală). Dar asta nu este totul…
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Glutamatul este interzis în Australia, însă este tolerat în
Statele Unite.Majoritatea
Majoritatea persoanelor sunt sensibile la glutamat
invocând simptome ca greaţă, dureri de cap, ameţeli,
palpitaţii,
pitaţii, slăbiciune şi oboseală. Toate acestea sunt
cunoscute sub denumirea generică de „simptomul mâncării
chinezeşti”.
Glutamatul se întâlneşte şi în alimente naturale. Cele mai mari
concentraţii de glutamat se găsesc în drojdie, ciuperci, roşii,
brânzeturi şi extracte vegetale.. De aceea, unele semipreparate
pot conţine valori periculos de mari de glutamat fără a fi
„aditivate” cu E 621. Dacă un produs alimentar are ca
ingrediente „proteină vegetală hidrolizată” (care conţine până la
30% glutamat), „proteină
ină din plante hidrolizată”, „arome
naturale”, „aromatizanţi”, sau „extract Kombu” atunci
glutamatul este prezent în acel aliment în cantităţi suficient de
mari pentru a ne atrage atenţia.
Cele mai bogate surse de glutamat sunt:
sunt drojdie autolizată,
caseinatt de calciu, gelatină, proteine hidrolizate, caseinat de
sodiu, extract de drojdie, proteine texturate, carrageenan, gumă
vegetală, condimente, arome, bulion,concentrat de roşii, supă de
carne, malţ din orz, extract de malţ, aromă de malţ, proteine din
lapte,
te, izolat proteic din lapte, concentrat proteic din lapte,
proteine din soia, izolat proteic din soia, concentrat proteic din
soia, sos de soia, extract de soia, chipsuri, floricele, supeinstant, condimente, pate de ficat, pate vegetal, salam, parizer,
crenvurşti.
În literatura de specialitate, „şoareci trataţi cu MSG” este o
expresie sinonimă cu obezitatea, letargia şi creşterea nivelului
de insulină. De zeci de ani, cercetătorii produc în laborator
şoareci ce suferă de obezitate, datorită aplicării de glutamat de
monosodiu în diferite doze. De asemenea, MSG-ul
MSG adăugat în
hrana oilor a condus la o creştere experimentală a apetitului,
încât consumul de hrană de slabă calitate poate fi mărit prin
tratarea acesteia cu MSG (cf. Factors affecting the voluntary
volunta
intake of food by sheep, Colucci P.E., Grovum W.L., 1993).
Într-un
un alt studiu având la bază subiecţi umani, „Umami şi
apetitul” („Umami and Appetite”) realizat în 1990 de către P.J.
Rogers şi J.E. Blundell, s-aa constatat că atunci când un om
consumă o masă
asă în care este adăugat MSG, acestuia i se face
foame din nou şi va consuma o cantitate mai mare de hrană
tratată cu MSG decât cea fără acest ingredient.
Într-un
un studiu realizat în 1984, cercetătorii au reuşit să provoace
atacuri de epilepsie şoarecilor cărora
ărora li ss-au administrat mici
doze de MSG: „Severitatea convulsiilor şi frecvenţa deceselor a
crescut în mod progresiv odată cu vârsta” (cf. Monosodium-LMonosodium
glutamate-induced convulsions–I.
I. Differences in seizure pattern
and duration of effect as a function of age in rats, ArauzContreras J., Feria-Velasco A., 1984).
Dereglări hormonale – insulina şi hormonul de creştere
MSG-ul
ul este responsabil şi pentru creşterea secreţiei de
insulină, într-un
un studiu documentat de A. Niijima şi T.
Togiyama, în 1990: „Când cavitatea orală a şoarecelui a fost
infuzată cu o soluţie de MSG, s-aa constatat o creştere rapidă a
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nivelului de insulină din sânge la 3 minute de la stimulare”.
Aceleaşi efecte au fost observate şi într-un
un experiment cu
subiecţi umani (cf. Glutamate
tamate ingestion and its effects at rest
and during exercise în humans, Mourtzakis M., Graham T.E.,
2002).
Glutamatul de monosodiu reduce, de asemenea, secreţia
hormonului de creştere în timpul adolescenţei. Experimentele
realizate pe şoareci au arătat că MSG reduce secreţia
hormonului de creştere, şoarecii devenind obezi şi având o
creştere deficitară. Efectele se observă însă şi la oameni: „La
indivizii obezi, secreţia hormonului de creştere este împiedicată
(…), iar gradul acestui defect în secreţie este proporţional cu
gradul de obezitate” (cf. Growth hormone status in morbidly
obese subjects and correlation with body composition,
Savastano S., Di Somma C., Belfiore A., 2006).
Glutamatul afectează pruncul încă din pântecele maicii sale
În anii ’80 şi ’90 ai secolului trecut, cercetătorii au descoperit că
MSG poate să depăşească barieră pusă de placentă şi să pună
astfel în pericol copilul aflat în pântecele mamei sale. Efectele
negative au fost amplu analizate pe şoarecii folosiţi în
experimente, dar „aceste
ste observaţii dovedesc posibilitatea unei
otrăviri dincolo de placentă a fetuşilor umani, după consumul de
către mamă a unor alimente bogate în glutamat” (cf.
Neurotoxicity of monosodium-L-glutamate
glutamate in pregnant and
fetal
rats,
Toth
L.,
Karcsu
S.,
1987).
„S-aa demonstrat că glutamatul de monosodiu (MSG) penetrează
bariera placentei. Activarea excesivă a receptorilor de glutamat
şi supraîncărcarea intracelulară cu calciu indusă de către MSG,
care, în cele din urmă, conduce la moartea neuronilor, ar putea
rezulta într-oo reducere a capacităţii de învăţare şi memorare a
puilor de şoareci, dacă mama a fost tratată cu MSG pe când
purta puiul în pântece” (cf. Transplacental neurotoxic effects of
monosodium glutamate on structures and functions of specific
brain areass of filial mice, Gao J., Wu J., Zhao X.N., 1994).
În urma acestor observaţii experimentale a efectelor nocive pe
care le are glutamatul asupra sarcinii, cercetătorii M.
Hermanussen şi J.A. Tresguerres au tras în 2003 un puternic
semnal de alarmă: „Sugerăm cu tărie abandonarea agentului
aromatizator glutamat de monosodiu şi reconsiderarea dozelor
zilnice de proteine şi aminoacizi recomandate în timpul
sarcinii”.
Glutamatul potenţează comportamentul agresiv şi
antisocial, scăzând totodată nivelul de atenţie şi concentrare
Un alt efect deosebit de important observat de cercetători în
testarea glutamatului pe şoareci este comportamentul agresiv şi
antisocial generat asupra rozătoarelor. Aceasta este de fapt o
trăsătură surprinsă de toate experimentele din domeniu,
domen
fără
excepţie, aşa cum subliniază şi doctorul Russell Blaylock în
cartea sa Excitotoxinele. Şi cum omul este de cinci ori mai
receptiv la glutamat decât şoarecii, iar copiii de patru ori mai
mult decât adulţii, să ne mai mire oare că, îndopaţi cu
glutamatul găsit mai ales în chips-uri,
uri, dresinguri şi supe, copiii
noştri sunt tot mai agresivi?
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Având în vedere că studiile ştiinţifice arată tot mai concludent
cum glutamatul distruge zonele cerebrale responsabile cu
concentrarea şi atenţia şi, în general, sl
slăbeşte capacităţile
cognitive – atât la animale, cât şi la oameni, chiar din faza
intrauterină, dacă mama a consumat multe alimente bogate în
glutamat –, de ce ne-am
am mai mira de slabele rezultate cognitive
ale copiilor noştri sau de faptul că, aşa cum arată
arat aceleaşi studii,
oamenii devin infertili?
Suntem martorii unui „război împotriva populaţiei” fără
precedent, unul în care omului i se cere o atenţie sporită faţă de
ceea ce se întâmplă în jur, pentru a evita ceea ce altfel ii-ar putea
distruge viaţa, fără ca măcar să-şi
şi dea seama de ce a ajuns atât
de neputincios şi lipsit de vlagă. Ajungem treptat asemenea
puilor din crescătoriile de păsări – o masă de carne, obezi, fără
memorie şi iniţiativă, cu dată de expirare cât mai recentă,
înhămaţi mai degrabă la căruţa
ăruţa morţii. Şi – dacă se poate – fără
urmaşi!
Paradoxul epocii noastre este nu numai acela că în societăţile
abundente oamenii sunt subnutriţi, ci mai ales că, în societatea
informaţiei, omul este tot mai dezinformat. Altfel cum ne
ne-am
putea explica faptull că, deşi avem acces la atâta informaţie,
totuşi nu ştim ceea ce se petrece cu adevărat în jurul nostru?
Acest război perfid împotriva omului mizează însă nu numai pe
dezinformarea lui, ci pe ceea ce este mai propriu omului după
Cădere: pofta. Ceea ce aduce
ce nou epoca noastră, a alimentelor
procesate la nivel industrial, este esenţializarea poftei sau, mai
degrabă, a elementului chimic care o produce.
Să folosim ingrediente naturale, fructe si legume, ierburi uscate,
precum: anason, boia de ardei dulce, busuioc,
bus
chimen, cimbru,
coriandru, cuișoare,
șoare, chimbir, hrean, mă
mărar, menta, leustean,
maghiran, muștar, nucșoara,
oara, ridiche,ardei iute, rozmarin, salvie
salvie,
scortisoara, sofran, tarhon, țelina, vanilie care împreuna cu sarea
și piperul
erul dau un gust mult mai bun mâncărurilor
mân
și în același
timp sunt sănătoase pentru organism.

Ciocolata este sau nu benefică
organismului?
Un studiu american relevă că pasiunea omenirii pentru
ciocolată datează de 2.600 de ani. Alte studii caută să
demonstreze că deliciosul moft poate fi ori benefic, ori,
dimpotrivă, distrugător pentru organism.

O

amenii nu şi-au
au negat niciodată pasiunea
pasi
pentru
ciocolată, dar trebuie să ştie la ce trebuie să se aştepte
după ce o consumă.

Studiile demonstrează că acest aliment complex contribuie, la
nivelul creierului, la creşterea secreţiei unei substanţe care
mimează efectele canabisului. Ar trebui însă să înghiţim vreo 13
kilograme de ciocolată pentru a atinge stările induse de droguri.
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Maiaşii erau mari amatori de cacao
Pasiunea omenirii pentru ciocolată datează de 2.600 de ani, cu
aproape un mileniu mai mult decât s-a crezut până acum, susţin
cercetătorii americani care au analizat obiectele de ceramică ale
maiaşilor, în America Centrală.
Studiul a fost realizat de o echipă condusă de specialistul
Jeffrey Hurst şi colegii săi de la departamentul de antropologie
al Universităţii Texas. Cercetătorii au folosit tehnici de analiză
extrem de evoluate (cromatografie lichidă, spectrografie de
masă) pentru a identifica urmele de cacao în vasele provenite
din mormintele maiaşilor de la
Colha. Printre plantele din regiune,
ei au găsit şi teobromină
(theobroma cacao), un compus
care nu se găseşte decât în cacao.
Theobroma înseamnă, în latină,
hrana zeilor.
Cele 14 vase studiate datează din
perioada 600 i.e.n.-250 e.n.,
precizează cercetătorii. Faptul că
s-au găsit urme de cacao în trei
dintre aceste vase arată că aceasta
se utiliza cu aproape un mileniu înainte de data la care credeau
până acum cercetătorii că a început să fie utilizată.
În perioada conchistadorilor, maiaşii erau cunoscuţi drept mari
amatori de cacao, pe care o consumau sub formă de băutură, dar
şi ca ingredient în majoritatea preparatelor lor culinare.
Dulcele creează dependenţă, ca şi marijuana
Echipa profesorului Daniele Piomelli de la Institutul Neurologic
din San Diego (California) arată că ciocolata neagră conţine
molecule chimice care pot imita efectele psiho-active ale
canabisului asupra creierului şi intensifică, astfel, efectele
plăcute ale ciocolatei.
Pe de altă parte, un grup de specialişti americani de la Institutul
de Neurologie din San Diego a descoperit în ciocolată o
substanţă care poate crea dependenţă consumatorului, precum
cânepa indiană din care se face marijuana. Substanţa, numită
anandamidă, poate acţiona un neurotransmiţător, transportând
semnale între celulele creierului. Testele au arătat că în
ciocolată există trei feluri de anandamidă în cantităţi variabile.
Însă ciocolata albă nu conţine această substanţă.
Anandamida existentă în ciocolată poate activa în celulele
cerebrale receptori care se ştie că reacţionează la substanţele din
canabis (cânepa indiană). Experimentele viitoare vor arăta dacă
substanţele descoperite au asupra animalelor aceleaşi efecte ca
drogurile pe bază de canabis. Acestea măresc sensibilitatea şi
produc euforie. Specialiştii spun că unul din efectele posibile
ale creşterii nivelului de anandamidă în creier este intensificarea
proprietăţilor de stimulare senzorială ale ciocolatei, fapt ce duce
la apariţia aşa-numitelor pofte incontrolabile.
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Până acum, eforturile de a descoperi motivul atracţiei
irezistibile exercitate de ciocolată asupra oamenilor s-au
îndreptat spre feniletilamină. Această moleculă este strâns
înrudită cu amfetaminele, droguri care măresc tensiunea
sangvină şi nivelul de zahăr din sânge, făcându-i pe oameni să
se simtă plini de energie şi dându-le un sentiment de bunăstare.
Unele studii susţin chiar că feniletilamina este secretată de
organism când oamenii se îndrăgostesc.
Ciocolata mai conţine şi cafeină, care creează dependenţă, şi o
altă substanţă, teobromină, foarte asemănătoare cu cafeina. Unii
cercetători spun că, atunci când unele persoane sunt cuprinse de
o poftă bruscă de ciocolată, organismul are nevoie de deliciosul
desert ca de un medicament, pentru a-şi acoperi unele carenţe.
De asemenea, deşi a fost multă vreme contraindicată
persoanelor cu boli cardiovasculare sau care voiau să slăbească,
dr. Norman Hollenberg de la Facultatea de Medicină din cadrul
Universităţii Harvard a descoperit că ciocolata are efecte
pozitive asupra inimii.
Grăsimi şi zaharuri nocive pentru organism
Ciocolata conţine substanţe chimice asemănătoare acelora care
fac ca vinul şi ceaiul verde să fie recomandate pentru
ameliorarea circulaţiei sângelui şi a tensiunii arteriale, au spus
cercetătorii la conferinţa Academiei de Ştiinţe din Washington.
Ei au descoperit că ingredientul principal al ciocolatei, cacao,
scade tensiunea arterială. Hollenberg a studiat efectul acestei
substanţe asupra indienilor Kuna, care trăiesc izolaţi pe insulele
din largul coastei statului Panama.
În ciuda unui regim alimentar extrem de bogat în săruri, indienii
Kuna au tensiunea arterială normală, a remarcat medicul, care
şi-a explicat fenomenul prin consumul mare de cacao, cultivată
de localnici. În cazul indienilor Kuna care s-au mutat la oraş şi
au început să consume cacao din comerţ, mai săracă în principii
active, tensiunea lor arterială a avut tendinţa de a creşte.
Hollenberg a mai arătat că cercetările anterioare au indicat că
această substanţă ajută la mărirea fluxului de sânge din creier şi
extremităţile corpului, ceea ce ajută bătrânii şi diabeticii.
Specialiştii au mai relatat despre potenţialele avantaje ale
consumului de ciocolată, deşi există voci care susţin că aceasta
conţine grăsimi şi zaharuri nocive pentru organism.
Savanţii americani sunt în căutarea ciocolatei fără calorii
Specialiştii din laboratoarele americane caută cu disperare reţeta
ideală pentru o ciocolată fără calorii şi grăsimi, dar gustoasă.
Anul trecut a apărut în SUA cartea De ce au nevoie femeile de
ciocolată, în care jumătate dintre reprezentantele sexului frumos
intervievate declarau că pentru ele ciocolata e mai importanta ca
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sexul. Conform statisticilor, americanii au cheltuit anul trecut
11 miliarde de dolari pe o medie de 5 kilograme de ciocolată pe
cap de locuitor.
Aceste cifre arată popularitatea uriaşă de care se bucură acest
desert în SUA, ca de altfel şi în întreaga lume. Însă, din cauza
conţinutului uriaş în calorii şi grăsimi, mare parte dintre
consumatori au renunţat la râvnitul deliciu de dragul siluetei şi
de teama bolilor cardiovasculare.
Pentru a uşura suferinţa milioanelor de clienţi care ţin regim,
companiile producătoare de ciocolată încearcă să obţină
echivalentul modern al pietrei filozofale: o ciocolată care să fie
fără grăsimi şi calorii, dar şi delicioasă.
Un energizant şi antidepresiv eficace
Câteva companii, printre care M&M/Mars, au lansat deja
ciocolate cu conţinut redus în grăsimi, care s-au bucurat de un
succes fulminant, mai ales printre femeile între 13 şi 50 de ani.
Însă producătorii de ciocolată doresc să obţină un produs
complet dietetic, prin înlocuirea untului de cacao din
compoziţie cu o substanţă fără grăsimi. Având în vedere că
gustul delicios al ciocolatei este dat în primul rând de untul de
cacao, specialiştii susţin că produsul dietetic va fi extrem de
greu de obţinut, chiar dacă teoretic acest fapt este posibil.
Ciocolata este energizantă, antidepresivă, încetineşte
îmbătrânirea şi, contrar teoriilor răspândite, ciocolatomania nu
reprezintă o dependenţa asemănătoare cu cea de droguri, ci o
obişnuinţă cu zahărul, afirmă un specialist francez.
Potrivit unui studiu privind proprietăţile nutriţionale şi
farmacologice ale ciocolatei, prezenţa fenitetilaminei, tiraminei
şi serotoninei cu un efect euforizant creează o stare de bună
dispoziţie şi o mai mare rezistenţă la durere.
Substanţe naturale care produc o stare bună şi antioxidanţi
Ciocolata îmbunătăţeşte sănătatea şi prelungeşte viaţa, se arată
într-un studiu american. Studiul experţilor americani, care a
durat 65 de ani, a arătat că persoanele care mănâncă ciocolată
de cel puţin trei ori pe lună trăiesc mai mult decât cei care nu se
ating de ea. Explicaţia constă în efectul antioxidant al untului de
cacao – care reface celulele parţial distruse – folosit la
fabricarea ciocolatei. Concluzia specialiştilor este că cea mai
bună ciocolată este cea cu un cât mai mare conţinut de cacao şi
că putem mânca liniştiţi ouă de ciocolată, de exemplu, pentru că
nu avem decât de câştigat.Specialiştii au mai demonstrat că nu
este adevărat că delicioasa ciocolată produce pete ale pielii, aşa
cum se credea, cauza acestora fiind schimbările hormonale şi
infecţiile bacteriene.
Prima ciocolată împotriva îmbătrânirii
Doi germani pretind că au inventat prima ciocolată împotriva
îmbătrânirii. Adolf Andersen a lucrat la realizarea acestei
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ciocolate revoluţionare împreună cu dr. Michael Kentze, de la
Kentze Institute for Age-Prevention Medicine, din München.
Confecţionată din ciocolată amară, mango şi soia, ciocolata
Felice, cum a fost numită, nu va aduce doar fericirea, ci va reuşi
să păstreze tinereţea, pretind creatorii ei. Ciocolata amară
conţine de trei ori mai multă cacao decât cea cu lapte, iar
concentraţia de fenilamină şi polifenol este foarte ridicată.
Prima substanţă creşte numărul bătăilor inimii şi dă o senzaţie
de confort, iar polifenolul protejează celulele de radicalii liberi.
Soia nu doar reduce durerile menstruale la femei, ci şi netezeşte
pielea şi protejează bărbaţii împotriva problemelor de prostată.
Cei doi inventatori au recunoscut faptul că, dacă este combinată
cu un stil de viaţă nesănătos, Felice nu va avea un efect prea
grozav. Ei recomandă una sau două bucăţi de ciocolată, seara,
cu o ceaşcă de ceai. Unul dintre cei care au gustat din ciocolata
Felice a declarat: „Două bucăţele nu te satură, dar te simţi
imediat cu 15 ani mai tânăr”.
Ce conţine ciocolata
La bază, ciocolata este cacao îndulcită (ciocolată neagră), cu
lapte sau cu grăsimi din lapte (ciocolată cu lapte). Compoziţia
unei tablete de ciocolată depinde foarte mult de tip şi de marcă,
dar în general, 100 de grame conţin:
• Calorii: între 500 şi 550
• Proteine: între 2 şi 7 g
• Glucide: între 55 şi 62 g
• Lipide: între 24 şi 33 g
Însă, în cacao mai găsim şi o cantitate mare de fier, fosfor,
potasiu, vitaminele B1 şi B9 plus substanţe care acţionează
direct asupra psihicului (psihotropi), ca magneziul, teobromina,
cafeina şi feniletilamina.
Ciocolata neagră este mai puţin grasă decât ciocolata cu lapte
(24 g la 100 g de ciocolată neagră, spre deosebire de 33 g la 100
g de ciocolata cu lapte), e mai săracă în săruri (12 mg faţă de 84
mg), dar mai dulce (64 g faţă de 55 g). Adevăraţii amatori de
ciocolată preferă varianta neagră. Unii chiar se întâlnesc
organizat pentru degustări rituale. Ca şi în cazul vinului sau
cafelei, ciocolata are diferite arome (în funcţie de provenienţă şi
de prepararea boabelor de cacao).
Calităţi şi defecte
• Are un puternic efect antioxidant, ceea ce face ca ea să fie un
produs perfect pentru încetinirea îmbătrânirii.
• Elimină colesterolul şi previne arteroscleroza.
• Poate produce colici hepatice, este contraindicată diabeticilor
şi poate produce intoxicaţii alimentare.
• Nu este o idee prea bună să mâncăm ciocolată multă înainte de
culcare, pentru că este un excitant care, ca şi cafeaua sau ceaiul,
îi poate împiedica pe insomniaci să-şi găsească somnul.
• Ciocolata nu este recomandată persoanelor care suferă de
sindromul premenstrual. În ciuda efectelor euforizante
(efemere), s-a constatat că ciocolata are tendinţa de a agrava
oscilaţiile de dispoziţie şi durerea de sâni în aceste perioade.
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Consumul individual de ciocolată creşte considerabil în
perioadelee premenstruale, de depresii de sezon sau după o
despărţire (până la 500 g pe zi).

eticheta!”.
”. Prin această campanie, exper
experții Asociației Pro
Consumatori (APC) își propun să-ii învețe
înve pe părinți să înțeleagă
eticheta produselor astfel încât aceștia
știa să facă achiziții în
cunoștință de cauză pentru copii lor.

Cum scăpaţi de dependenţa de ciocolată
Ca în orice caz de dependenţă, nu speraţi să vă eliberaţi dintr
dintr-o
dată. Declaraţi ciocolata aliment tabu începând de mâi
mâine şi o să
aveţi de-aa face cu cel mai simplu mijloc de a claca în stil mare.
Mai bine încercaţi să trageţi pe sfoară poftele. Ciocolata, sub
feluritele ei forme ademenitoare, trebuie să devină un aliment
banal. Şi ca să devină banal, trebuie consumat în mod regulat,
dar în cantităţi rezonabile.
La micul dejun, alegeţi alimentele complexe, care satură, şi
evitaţi ronţăitul tabletelor dulci. În loc să vă instalaţi în faţa
televizorului cu o ciocolată căreia nu îi puteţi rezista, luaţi 22-3
tablete pe o farfurioară
rioară şi ascundeţi restul în frigider. Ciocolata
care nu se vede, se uită. Nu cumpăraţi niciodată pachete de câte
trei ciocolate sau prăjiturele, sub pretextul că faceţi economie.
Lăsaţi dulciurile pentru desert. Atunci sunteţi deja plini şi
cantităţile astronomice
stronomice de dulciuri nu vor mai fi atât de
irezistibile. În plus, cuburile de ciocolată, ca şi cafeaua, sunt
asimilate mai lent (în timpul digestiei întregului prânz).
Dacă ţineţi neapărat să mâncaţi ciocolată, alegeţi ciocolată
neagră, deoarece este benefică inimii.

Otrava cel mai adesea nebănuită pentru
copii: Chipsurile, pline de prafuri și
chimicale
Conf. univ. dr. Costel STANCIU,
dr. Florin Ioan BĂLĂNICĂ
Chipsurile pe care unii dintre noi le mâncăm poate în
fiecare zi sunt adevărate baterii sub presiune pline cu E
E-uri,
gata să se detoneze în organismul tău atunci când le
crănțăni cu plăcere.
* 44% din sortimentele analizate conțin
țin acid citric!
* 37% din sortimentele analizate conțin
țin monoglutamat de
sodiu!
* 15% din sortimentele analizate conțin
țin clorură de potasiu!
* 15% din sortimentele analizate conțin
țin acid lactic!
* 7% din sortimentele analizate conțin
țin trei tipuri de potențatori
de gust: monoglutamat de sodiu, guanilat disodic și 5
ribonucleotide disodice.
La numai 15% dintre sortimentele
ortimentele analizate producătorii
menționează
ționează cantitatea de cartofi și ulei vegetal folosită pentru
fabricarea a 100 grame de chipsuri.
Studiul privind calitatea chipsurilor face parte din Campania
Națională de Informare și Educare: „Să învățăm
țăm să înțeleg
înțelegem
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Totodată, Asociația Pro Consumatori
umatori (APC) își
î dorește să
promoveze un stil de viață
ță sănătos și să atragă atenția părinților
cu privire la existența
ța pe piață a unor produse, care au un
conținut
ținut ridicat de grăsimi, carbohidrați, sare și aditivi
alimentari.
Asociația Pro Consumatori
Asocia
(AP
(APC)
a achiziționat 27
tipuri de chipsuri, care prin
forma și concepția grafică a
ambalajului
urmăresc
atragerea atenției
aten
copiilor și
influen
influențarea
acestora în
privin
privința
alegerii
și
consumului.
Denumirile
sortimentelor
analizate
atrag
atenția
aten
consumatorului
asupra
as
acestui tip de fast food, astfel, există chipsuri: cu aromă de
coaste la grătar, cu gust de carne de vită și muștar, cu gust de
oțet,
țet, cu gust de ceapă și brânză, cu gust de boia de ardei, cu gust
de barbecue, cu gust de ceapă, cu gust de smântână și ardei, cu
gust de ardei iute, cu gust picant, cu gust de smântână și ceapă,
cu gust de paprika, cu gust de smântână și mărar, cu gust de
ketchup, cu gust de ceapă și brânza cheddar, cu aromă de
rozmarin, cu gust de chili, cu gust de bacon etc.
Studiul a fostt realizat de către o echipă de experți
exper a APC
România, coordonată de conf. univ. dr. Costel Stanciu.
Ingredientele regăsite în compoziția
ția chipsurilor analizate sunt
următoarele: carne de porc pudră (0,1%), carne de vită pudră
(0,02%), extract de ardei gras (0,004%), smântână acră praf
(0,8%), paprika (0,01%), cașcaval
șcaval pudră (0,3%), extract de
ardei roșu,
șu, pudră de oțet din vin, cartofi, cartofi pudră, fulgi de
cartofi, glucoză afumată, ceapă pudră, ro
roșii pudră, drojdie
pudră, praf de zer dulce, lactoză pudră,
pudră grăsime din lapte pudră,
drojdie pudră, zahăr, făină de grâu, făină de orez, mărar,
pătrunjel, rozmarin, cimbru, busuioc, cacao pudră, extract de
condimente, amidon din cartofi pregelatinizant, extract de
drojdie, smântâna pudră, usturoi pudră, praf de eextract de
drojdie, proteină vegetală hidrolizată, proteină hidrolizată din
soia, ulei de palmier, ulei de rapiță,
ță, ulei de floarea soarelui,
maltodextrină, dextroză, brânză pudră, usturoi pudră, proteine
din lapte, monoglutamat de sodiu, guanilat disodic, 5
ribonucleotide disodice, inozinat disodic, acid citic, clorură de
calciu, clorură de potasiu, acid tartric, acid malic, coșenilă,
co
caramel simplu, acetat de sodiu, lactat de calciu, aromă de fum
si arome – nu se specifica natura lor!!!
44% din sortimentele analizate conțin
țin acid citric. Acesta este un
compus organic cristalin, fără culoare, care aparține
apar
clasei de
acizi carboxidici și este folosit ca acidifiant. Poate provoca
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dureri abdominale și atacă smalțul dinților. Acidul citric nu este
recomandat în alimentația copiilor.

rezistența
ța la insulină, favorizând apariția diabetului de tip 2 și
determină deficiențe
țe de învățare la tineri.

37% din sortimentele analizate conțin
țin monoglutamat de sodiu.
E621 – monoglutamatul de sodiu este un poten
potențator de gust și
aromă. Acesta provoacă reacții
ții alergice, dureri de cap și de gât,
amețeală, greață, diaree și poate bloca asimilarea vitaminei B6
și a calciului. Nu trebuie consumat de femei însărcinate, copii,
hipoglicemici, bătrâni sau cardiaci.

„Pungile
Pungile cu chipsuri sunt nelipsite de pe birou, la film, în parc
și la petreceri. Sunt crocante, cu diverse arome și ne plac. Cine
mai citește
ște eticheta produsului să vadă că o pungă nu se
îndeasă pe gât de o singură persoană și câtă grăsime sau
carbohidrați
ți conține? Nimeni! Mai mult, marea majoritate a
chipsurilor nu sunt făcute din cartofi, sunt făcute din tot felul de
bazaconii frumos colorate și cu gust de orice. Chiar de orice,
credeți-mă!
mă! De fum, grătar, chili, sărați,
săra cu ceapă, usturoi, cu
orice”,
”, spune dr. Florin Ioan Bălănică, specialist în medicina
personalizată, nutriție
ție și nutrigenomică, fonda
fondator al Școlii
pentru Sănătate și Longevitate, membru al Academiei
Americane de Nutriție
ție și Dietetică, reprezentant pentru
România al Organizației
ției Europene pentru Medicina Stilului de
Viață (ELMO).

15% din sortimentele analizate conțin
țin clorură de potasiu.
Clorura de potasiu este o sare compusă din potasiu și clor cu
formula
mula chimică KCl. Este folosită în general în agricultură ca
îngrășământ
șământ chimic și ca fondant pentru protejarea aliajelor de
oxidare. Sarea fără sodiu – clorura de potasiu poate afecta
ireversibil sănătatea. Consumarea acestei sări poate declan
declanșa
sau agrava,
a, de la individ la individ, diverse boli: afec
afecțiuni
renale, afecțiuni
țiuni cardiace, hipertensiune, infarct miocardic și
diabet zaharat.
15% din sortimentele analizate conțin
țin acid lactic. E 270 – acidul
lactic este folosit ca stabilizator și conservant. Poate produce
reacții
ții alergice ca mâncărimi, inflamarea limbii și a mucoaselor,
respirație
ție greoaie, secreții nazale, favorizează subțierea
smalțului
țului dentar și apariția cariilor, poate irita mucoasele
sistemului digestiv producând diverse afecțiuni
țiuni digestive.
Alimentele ce conțin
țin E 270 nu trebuie consumate de bebeluși și
copii mici pentru că ei nu dețin
țin echipamentul enzimatic necesar
metabolizării acestuia.
Analiza informațiilor
țiilor nutriționale în cazul sortimentelor de
chipsuri analizate
Una dintre cele mai controversate
ersate teme de discu
discuție din ultima
vreme este obezitatea la copii. Principalii responsabili pentru
creșterea
șterea ratei obezității sunt dietele nesănătoase, în combinație
cu lipsa activității
ții fizice, sau altfel spus, un dezechilibru între
aportul caloric și caloriile
oriile consumate. Cu cât acest dezechilibru
are loc pe o perioadă mai mare de timp, cu atât crește
cre
riscul
apariției
ției obezității. Dacă până acum doar americanii erau
„acuzați”
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
ți copii. La sfârșitul anului 2015, în Europa s-au
s
înregistrat aproximativ 2,3 milioane de persoane cu vârsta de
peste 15 ani supraponderale.
Chipsurile sunt produse hipercalorice la care valoarea
energetică pentru 100 grame produs variază între 416 kcal și
546 kcal.
Cantitatea de grăsimi per 100 grame produs variază între 21
grame și 35 grame din care grăsimi saturate între 3 grame și
11,2 grame per 100 grame produs. Numeroase studii realizate în
instituții medicale și universități de prestigiu arată că grăsimile
saturate cresc riscul de apariție
ție a afecțiunilor cardiovasculare,
precum infarctul sau accidentul vascular cerebral și sunt un
factor de risc pentru boli neurodegenerative, cum ar fi
Alzheimer și Parkinson, cancerele de colon și sân, determină
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Pericolul de pe internet: Copiii sunt
bombardați cu reclame ascunse la alimente
nesănătoase
Zsuzsanna Jakab
Copiii din Europa sunt bombardați
bombarda cu reclame digitale
ascunse și anunțuri publicitare care promovează alimentele
bogate în grăsimi, zahăr și sare, ce le dăunează sănătății și
contribuie la problema obezității
ții de pe continent, au atras
atenția experții Organizației
ției Mondiale a Sănătății (OMS).

C

ercetătorii au cerut factorilor decizionali să facă mai
mult pentru protejarea copiilor de mesajele din
reclamele la produsele de tip junk food de pe site-urile
de internet, din jocuri – cunoscute ca „advergame-uri”
„advergame
– și din
alte forme de conținut digital.
„Guvernele
Guvernele au considerat că prevenția
preven
obezității
ții în rândul copiilor este
prioritatea politică numărul unu, totuși
totu
noi descoperim în mod constant că aceștia
ace
– cel mai vulnerabil grup – sunt expuși
și la
nenumărate tehnici
nici ascunse de marketing
digital ce promovează alimentele cu
conținut
ținut ridicat de grăsimi, zahăr și sare”,
a declarat Zsuzsanna Jakab, director
regional pentru Europa al OMS.
Aceasta a adăugat că în absența
ța unei reglementări eficiente a
media digitale în multe țări, copiii sunt din ce în ce mai expuși
la tehnicile de marketing persuasive, adaptate individual, pe
care părinții
ții le pot subestima sau pe care nu le cunosc.
„Deseori, părinții
ții nu văd aceleași reclame sau nu urmăresc
activitatea online a copiilor lor,
or, de aceea, mulți
mul subestimează
dimensiunile problemei”, mai ara
tă OMS. http://yogaesoteric.net/content.aspx?lang=RO&item=10696
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Bărbatul ideal – necesitatea redescoperirii
urgente, de către cât mai mulţi bărbaţi ai
zilelor noastre, a virtuţilor masculinităţii
arhetipale
„O
O femeie nu poate fi împlinită în lipsa unui bărbat ce îi este atunci pe
măsură. Dar unde mai poate ea găsi un astfel de bărbat, un bărbat viril,
puternic şi adevărat, în zilele noastre?” (Lauren Bacall)
O femeie adevărată preţuieşte un bărbat adevărat, adică ea apreciază şi
respectă valoarea bărbatului din viaţa ei. Femeia ştie că, pentru a fi o femeie
minunată, este necesar să recunoască şi să îmbrăţişeze calităţile bărbatului
care se află alături de ea. Deși
și fericirea ei nu depinde doar de bărbatul din
viaţa sa, ea va fi fericită să trăiască alături de el.

Câteva observații
ții referitoare la modul în care este înţeleasă
în societatea
tatea contemporană masculinitatea
„Prietene,
Prietene, eşti bărbat sau femeie? Dacă eşti bărbat, împodobește-te
împodobe
ca un
bărbat, nu te înfăţişa ca un monstru. Ce voia să spună Socrate atunci când îi
cerea lui Alcibiade să se facă mai frumos? Îl sfătuia să se preocupe, înainte de
toate, de frumuseţea sufletului, fără să neglijeze însă deloc forma trupului.
trupului.”
(Filosoful grec Epictet în Manualul)
„Răul învinge numai dacă oamenii buni nu fac nimic.”” (personajul Rick, din
filmul Casablanca)

ntreaga istorie a omenirii este marcată de faptele bune ale
unor bărbați
ți autentici, care sunt și astăzi exemple demne de
urmat, chiar dacă din momentul existenței
ței lor și până în
prezent au trecut, în unele cazuri, mii de ani. Aceasta se petrece
deoarece ei au fost manifestarea vie a unorr virtu
virtuți, a unor valori
spirituale care vor rămâne aceleași
și indiferent câte mii de ani vor
mai trece.

Î

Epoca în care trăim este una a haosului şi a crizei identită
identității
personale la toate nivelurile. Societatea din zilele noastre se
confruntă
cu
o
criză
îngrijorătoare,
grijorătoare, de mari propor
proporții a
identității
ții
masculine.
Parcă
niciodată până acum nu au lipsit
atât de mult din societate
modelele
de
masculinitate
autentică, reală și manifestă.
Bărbații
ții de odinioară, care știau
ce vor, care manifestau virtuți
virtu
specific masculine
asculine și luptau fiind
plini de curajul de a risca totul
pentru împlinirea menirii lor, acei
bărbați
ți care exercitau o forță
benefică de atrac
atracție irezistibilă,
pentru că reprezentau adevărate repere într
într-o mare de
incertitudini, au fost înlocuiți
ți de bărbații
bărba
efeminați,
schimbăcioși,
și, nehotărâți, distrați, nesiguri pe tot ceea ce
gândesc, pe tot ceea ce spun sau fac, de bărbaţii metrosexuali
(care au un comportament feminin, cultivând o grijă excesivă
pentru aspectul fizic – ei se epilează, se pensează, îşi fac
manichiura şi pedichiură), de homosexuali, de lumbersexuali
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(bărbaţii „fatali“ ai secolului XXI ce abordează un anumit tip de
neglijenţă studiată, purtând barbă şi având tot felul de tatuaje şi
un stil vestimentar care le conferă aerul de masculi feroce,
feroc aşazişi misterioşi, de lupi singuratici) și de sataniști, care sunt
actualmente promovați
ți pe scară largă în mass
mass-media ca modele
demne de urmat.
Este de-aa dreptul îngrijorător faptul că majoritatea bărbaților
bărba
de
azi, care manifestă o infantilitate devastatoare
dev
atât pentru ei
înșiși,
șiși, cât și pentru cei din jurul lor, sunt „îndrăgostiți“ mai ales
de sine, de înfățișarea
înfă
lor exterioară în
special, universul lăuntric rămânând,
din păcate, un tărâm necunoscut pentru
ei, care-ii înspăimântă. De altfel, valori
valorile
morale şi spirituale ale Occidentului
sunt supuse unui asalt insidios, dar tot
mai des susţinut şi mai puternic.
Intelectualii arogan
aroganți şi adesea pederaști
ai Vestului prezintă cuplul tradiţional
drept o închisoare, care nu ar garanta,
vezi Doamne, decât
decâ
prizonieratul
sufletesc, imobilitatea socială, cenzura
morală şi limitarea intelectuală. Statele legiferează tot mai mult
căsătoria între bărbați,
ți, care este împotriva legilor firii. Şcolile
de băieţi şi de fete au fost înlocuite, treptat, de şcolile mixte
mixt cu
scopul unei pretinse emancipări. Adeptele curentului feminist
au lovit și lovesc şi ele în imaginea bărbatului „de rit vechi“,
punându-ll la punct şi proclamând adeseori că fiicele Evei se pot
descurca foarte bine şi fără urmașii
șii lui Adam, câtă vreme llegea
le permite să adopte copii în cupluri lesbiene.
Treptat, urmând modelul monden promovat fără încetare de
indivizi fără Dumnezeu prin presă şi televiziune, omenirea a
ajuns să accepte fără comentarii expresiile şi manifestările tot
mai incomplete, mai amputate și mai denaturate ale
masculinității.
ții. Astăzi, o veritabilă și totodată regretabilă mutație
antropologică se petrece chiar sub ochii noştri: fuga de adevăr,
fuga de responsabilitate, fuga de bunătate, fuga de risc
binefăcător, de sacrificiu şi implicit
licit de calitățile
calită
și virtuțile
bărbătești.
Secole la rând, tânărul bărbat european a fost pregătit pentru a
se căsători, pentru a întemeia o familie, pentru a lăsa nişte
moștenitori
ștenitori şi pentru a muri împăcat cu el însuşi, cu semenii săi
şi cu Dumnezeu. Credinţa
redinţa în Dumnezeu func
funcționa ca un
paşaport către eternitate. Europa secolului al XX-lea
XX
s-a lăsat
însă convinsă şi bântuită de strigătul disperat al lui Nietzsche şi
de aşa-zisa „moarte a lui Dumnezeu“.
Figura autoritară a tatălui a fost castrată printr-o
printr „demascare“ şi
o ridiculizare programată a imperfecţiunilor bărbatului, iar
romancierii moderni au fost încurajaţi să prezinte cu viclenie
neajunsurile vieţii în cadrul unui cuplu femeie
femeie-bărbat drept
fățărnicie
țărnicie şi ipocrizie, fără a oferi însă un model mai
m valid, mai
demn de urmat, ci numai surogate și substitute perverse.
Păcatele minore sau majore ale soților
ților au fost scoase la lumină,
iar virtuţile tânărului bărbat puternic, vânjos, viril şi inteligent
nu mai primesc elogiul cinematografiei postbelice. Bărbaţi ca
Rick din filmul Casablanca n-au
au astăzi prea mulţi urmași.
urma
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Industria cinematografică de la Hollywood a înlocuit admirația
„demodată“ pentru modelele de virilitate, reprezentate de
personajele jucate de actori ca John Wayne, Clint Eastwood,
Sean Connery sau, ca să vorbim în termeni autohtoni, de actori
precum Amza Pellea, Ilarion Ciobanu, Ovidiu Iuliu Moldovan,
Florin Piersic etc., cu admirația stranie şi leșinată pentru figura
bărbatului nehotărât şi zăpăcit, a burlacului împrăştiat, dar
oarecum simpatic, întruchipată de Pierre Richard, a literatului
sau artistului sodomit gen Jean Cocteau.
Bărbatul care ştie ce vrea, întrucât are sentimentul menirii sale
divine, s-a trezit uzurpat de un individ insipid, aproape asexuat,
care este doar de gen masculin, fiind totodată lipsit de calităţi,
un ins caracterizat de o identitate minoră şi mereu schimbătoare,
după cum bat vânturile modei şi ale Noii Ordini Mondiale.
Astăzi, criza amoroasă din adolescenţă este dublată la
terminarea studiilor de criza vocațională şi sfârşeşte la vârsta
adultă într-o criză existenţială interminabilă. Indivizii care trag
sforile în aşa-zisa cultură occidentală au produs acest pa(t)ricid
în numele unui relativism moral suspect şi al unei „corectitudini
politice“ bolnave. Sexualitatea bărbatului este în mod
intenţionat
disociată
de
paternitate
în
producțiile
cinematografice de mare circulaţie şi în lucrările de beletristică,
pentru că reuşita politicii bizare de reducere numerică a
populației (printr-un genocid mascat) porneşte chiar de la
convingerile însușite ale telespectatorilor şi cititorilor, ce înghit
pe nemestecate, cu bună-credinţă şi cu naivitate, propaganda
oficială, însuşindu-şi idei distructive, ce sunt strecurate cu
abilitate în replici şi scene bine gândite. Astfel,
homosexualitatea și transsexualitatea sunt prezentate ca fiind
normale, iar copiii sunt îndemnați să-și aleagă sexul pe care și-l
doresc, ca și cum nu l-ar fi ales deja înainte de a veni pe lume…
Un surogat înşelător de pacifism şi de toleranţă bântuie şi
instituţiile de la nivel aşa-zis înalt şi face să se acorde premii
Nobel unor preşedinţi criminali şi dezaxaţi, în vreme ce bărbații
care luptă pentru adevăr sunt hăituiţi ca nişte animale, prigoniți
și închişi, li se înscenează procese şi sunt târâți prin tribunale,
iar bărbaţii apți de armată sunt înrolați şi trimişi pe front, pe
post de carne de tun, în războaie fără rost, din care profită doar
o şleahtă de mari șacali financiari, în vreme ce popoare întregi
sunt măcelărite şi anulate sub pretextul unui terorism adeseori
inventat. Aşa-zisa egalitate a sexelor, aşa cum este ea înţeleasă
şi aplicată, în mod deviant, conduce la relativizarea, dacă nu
chiar la anularea diferențelor polare dintre bărbat (care a ajuns
să îşi lăcuiască unghiile şi să-şi penseze sprâncenele) şi femeie
(care este deja redusă la înfăţişarea caricaturală a unui manechin
asexuat, descărnat, care zâmbeşte chinuit).
Criza bărbatului la 40 de ani scoate la iveală, precum în filmul
The American Beauty, tulburările de judecată şi de
comportament ale unor indivizi de sex masculin deprimaţi,
complexați şi impotenți, imagine fidelă a unei societăţi moderne
dezorientate, care şi-a pierdut simţul valorilor. Industria
muzicală a radicalizat și mai mult tendinţele cinematografiei
americane. Impresarii l-au convins pe altfel talentatul Michael
Jackson să joace rolul de „înainte-mergător“ al metrosexualităţii
şi homosexualităţii (vezi videoclipul Beat it). Un „talent“
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pervers de teapa lui Woody Allen joacă într-un film scabros,
aşa-zis comic, rolul unui bărbat zoofil, îndrăgostit lulea de o
oaie. Cultura „de consum“ este promovată furibund la TV şi
tinde să facă din bărbat un simplu animal comercial, ce este
narcisic şi permanent îndrăgostit doar de imaginea sa efeminată.
Deficitari la capitolul caracter, mulţi tineri bărbaţi au ajuns să
creadă că pot avea cu adevărat succes în viaţă prin simpla
proiecţie exterioară a unei imagini prefabricate, care este în
realitate clişeul unei biete paiațe masculine, oricât de atent ar fi
el șlefuit în atelierele Marelui Arhitect al Universului. La rândul
lui, metrosexualul este complet orb la problematica
interiorităţii. El face shopping online şi gătește ca o gospodină
victoriană. Îl găsim în magazine şi la cumpărături, dar el nu este
niciodată prezent în mod activ acolo unde este cu adevărat
nevoie, în situaţiile de criză.
Numeroase state europene au renunţat la instrucția armată
pentru tinerii de 18 ani. În şcolile româneşti, până și scutirile la
educaţie fizică sunt
foarte
frecvente.
Rezultatul? Reflexul de
autoapărare
al
bărbatului a dispărut
aproape complet, aşa
cum se şi dorea de către
cei care au promovat
legile. În aceeaşi linie,
epidemia obezității a
lovit
în
vigoarea
tinerilor, care sunt acum
mai toţi rotofei, căci se
îndoapă la McDonalds,
unde ronțăie chips-uri,
înghit hamburgeri şi
îngurgitează Coca-Cola
fără să ştie că aceste resturi de mâncare sunt numite de către
nutriționişti, cu un termen neologistic, junk-food. În schimb,
tinerii musculoși sunt în permanență îndemnaţi prin reclamele
televizate să fumeze Camel şi să bea vodka Stalinskaya, ca să
fie, zice-se, bărbați adevărați.
A mai venit şi epidemia „corectitudinii politice“ – noua
„ortodoxie“ a (ne)gândirii publice şi a mentalităţii de sclav, care
ucide adevărul scris sau vorbit, care interzice polemica
referitoare la anumite idei, care asasinează curajul opiniei
personale şi promovează până la greaţă conformismul, urmând
poruncile tenebroase ale unor instanţe ascunse (aşa-zişii
„iluminaţi“) ce guvernează lumea din umbră. Taxele tot mai
mari care ne sunt impuse au strangulat dreptul la moştenire şi
solidaritatea între generaţii: bunici, părinţi, nepoţi, strănepoţi...
În sfârşit, când Statul a preluat sarcinile atribuite în mod
tradiţional unui tată de familie, bărbatul s-a trezit copleşit de
sentimentul ruşinii şi al inutilităţii. Asistenţa socială adeseori
aberantă şi monopolul concernelor-gigant a lovit, subtil dar
sigur, chiar la temelie, stima de sine a oricărui bărbat:
capacitatea de a genera, pe cont propriu, venituri sau câştiguri
bănești. De aici, derapajul alcoolismului, al tabagismului şi al
abandonului. Lăsate să-şi crească singure puiul de om, milioane
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de mame duc astăzi, între furie şi resemnare, întreaga povară a
subzistenţei...
Să ne întrebăm, deci, cum poate fi definită bărbăţia? În mod
cert, bărbăţia nu înseamnă doar un abonament la Playboy, care
îi permite oricui, contra unei sume oarecare, să admire
goliciunea parţială şi abil studiată a unor femei mai tupeiste,
siliconate şi duse la sală de către creatorii lor, ci cere şi curajul
de a risca în sens benefic şi puterea de a se abţine de la ce este
rău. Bărbatul care înfruntă cu temeritate necunoscutul ştie să
dea un sens înţelept lumii şi găseşte un înţeles divin pentru orice
experienţă, fericită sau dureroasă, care-i însoţeşte paşii. Bărbăţia
se vede la cel care se angajează într-o acţiune curajoasă cu miză
mare pentru binele semenilor săi, iar nu la cel care de fiecare
dată se fofilează și speculează greutățile prin care trec ceilalți.
Fiinţa masculină este atractivă atunci când se avântă să
acţioneze benefic şi oferă o ancoră justă, divină într-o mare de
incertitudini.
Categoriile antropologice de interpretare ale societăţii
postmoderne nu mai pot înţelege tipul bărbătesc al vânătorului
sau al luptătorului entuziast, al eroului. Fără experienţa riscului
benefic şi lipsit de bucuria creatoare a aventurii, bărbatul
rămâne sub-dezvoltat afectiv. Lipsit de-o legătură strânsă cu
familia şi rupt de pământul înaintașilor, viața tânărului bărbat
european se reduce la o pribegie, la un du-te-vino aproape
continuu, fără semnificaţie, mai ales în căutarea mijloacelor de
subzistență. Chiar și la noi, în România, tinerii au ajuns să
trăiască de la un weekend la un alt weekend și pentru weekend
(neologism compus, ce este rostit papagalicește, dar cu
prețiozitate, cu snobism, ca şi cum „sfârşit de săptămână“ nu ar
avea aceeaşi semnificaţie), când se vânzolesc fără rost prin mall,
căutând să amplifice doar plăcerile zonei de confort a vieții.
Treptat, bărbatul contemporan şi-a diminuat rezistenţa la efortul
benefic şi disponibilitatea pentru sacrificiu. Tânjind după
plăcerile inferioare, carnale şi după distracția nocturnă, bărbatul
din zilele noastre are o minte ușuratică, prea puţin cuprinzătoare
şi deloc ageră. Bărbatul drogat care bântuie prin cluburi sau se
prăbușește abrutizat la adăpostul serii pe străzile dosnice, chiar
în capitalele europene, dincolo de trufia și de pretențiile lui
ridicole de civilizație, uită de firescul relaţiei cu femeia, de
tradiţia înaintașilor și nu face decât să se dezumanizeze, să
ignore și să nesocotească arta superioară, clasică a amorului. De
fapt, pentru el, ierarhiile morale și spirituale s-au răsturnat cu
susul în jos și pentru el nu mai contează decât cine a câștigat
campionatul de fotbal. Pentru un astfel de individ gregar,
conştiinţa eroică a datoriei faţă de cei dragi, faţă de semeni, față
de patrie este inexistentă, iar fiorul religios înseamnă în mod
straniu pentru el doar superstiție, obscurantism şi „habotnicie“.
Pe de altă parte, sacerdotul occidental este, după tradiţia
instaurată cândva, un celibatar şi un pur ascet în ochii
enoriașului de rând, dar pe ascuns, el cade adesea în ispita
pederastiei şi a pedofiliei, după cum au evidenţiat nu puținele
scandaluri devenite publice prin bunăvoinţa (des)interesată a
mijloacelor de informare în masă.
Noua beletristică, obsesia dietelor alimentare pe care le
promovează felurite personaje publice la TV, pletora
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găselnițelor și psihologismul lăcrimos al emisiunilor TV au
marginalizat, treptat, cultul eroilor, respectul pentru atitudinea
cavalerească sau admirația pentru marii viteji ai lumii. Ecranele
ne livrează profilul cocalarului cu lanțuri groase de aur la gât, al
neisprăvitului bădăran și miștocar, al cocotei masculine, al
paiaței sentimentale, al imbecilului agramat sau poate doar
imaginea dezertorului care-şi plânge de milă. În viaţa acestor
sclavi ai neputinței, ateismul funcţionează drept contraceptiv,
iar celebritatea efemeră, superficială și like-urile de pe
Facebook sunt singurele care le generează, în aparență, efectul
afrodiziac.
Câte ceva despre arhetipurile masculine
„Femeile pot rezista banilor unui bărbat, înfăţişării unui
bărbat, faimei unui bărbat, pasiunii unui bărbat, dar nu şi
cuvintelor minunate, inspirate ale unui bărbat care ştie cum să
le vorbească.” (Wilkie Collins)
„Poate că este mai dificil să ne identificăm cu un super-erou, cu
un supra-om, dar ne putem identifica uşor cu un bărbat
adevărat, care într-un moment de criză probează existenţa unor
calităţi extraordinare şi chiar triumfă în încercarea la care este
supus.” (Timothy Dalton)
„Un băiat face promisiuni deșarte. Un
bărbat își respectă cuvântul dat.
Un băiat dă vina pe alții. Un bărbat își
asumă
responsabilitatea.
Un băiat trăiește de pe urma altora. Un
bărbat
trăiește
pentru
ceilalţi.
Un băiat se bazează pe el însuși. Un
bărbat se bazează pe Dumnezeu.”
În această lume, ce devine pe zi ce trece tot mai feminină,
necesitatea apariției unor bărbați autentici este cu adevărat
stringentă. Sarcina revine în egală măsură bărbaților și femeilor.
Psihoterapeuții contemporani de orientare jungiană sunt de
părere că această criză a masculinității din prezent este cauzată
de faptul că bărbații nu mai sunt capabili să acceseze în mod
real aspectele și calitățile lor feminine lăuntrice (numite în mod
generic și global Anima – femeia interioară care există în
sufletul fiecărui bărbat), cât și de faptul că ei nu mai sunt
capabili să se conecteze la sfera energiilor esenţiale masculine
profunde din ființa lor, pentru a manifesta virtuțile acestor
energii. Altfel spus, bărbații au mari dificultăți în a se putea
conecta la sferele de forță macrocosmice ale energiilor
arhetipale masculine ce sunt prezente într-o formă latentă și în
universul lor interior. Arhetipurile ce caracterizează psihologia
băieților și tinerilor sunt numite Copilul Divin, Copilul Precoce,
Copilul Oedipian, Eroul, iar arhetipurile caracteristice ale
maturității masculine sunt cele ale Regelui, Magicianului,
Amantului și Războinicului.
Căutarea mai mult sau mai puțin conștientă a bărbatului în
vederea descoperirii femeii sale interioare apare de cele mai
multe ori abia după ce el a devenit un bărbat matur, nu atât din
punct de vedere al vârstei, cât mai ales din punct de vedere al
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trezirii și manifestării energiilor masculine arhetipale mature în
ființa sa. Pentru aceasta, este nevoie ca fiecare bărbat să
găsească urgent modalități adecvate de accesare a energiilor
masculine veritabile din ființa sa.

potențialul fiecărei ființe umane, le dispare plictiseala și
sentimentul de a fi dați la o parte.

Psihologia băiatului este foarte bine reprezentată de tipurile de
bărbați care domină lumea încă de dinainte de cel de-al doilea
mileniu î.Hr. și chiar în prezent. Paradoxal, deși vorbim despre
niște bărbați care conduc lumea, la nivel psihic avem de-a face,
de fapt, cu niște băieți imaturi. La acest nivel, problema este
teama băiatului de ceea ce reprezintă femeile, dar și de bărbații
puternici, virili şi autentici. Dacă patriarhatul ar fi fost orientat
către promovarea a ceea ce înseamnă bărbatul autentic, astăzi
nu ne-am mai fi confruntat cu o criză atât de evidentă a
masculinității mature.

Dorința unui băiat de a învăța și de a împărtăși celorlalți ceea ce
a învățat, energia vie din privirea sa atunci când își asumă
riscuri pentru a cunoaște cauzele fenomenelor și impulsul spre
aventură caracterizează Copilul Precoce. El este cel care ne face
să ne minunăm de ceea ce există în
exteriorul și în interiorul nostru și este
capabil să vadă legătura tainică ce există
între toate aspectele vieţii.

Psihologia băiatului și cea a bărbatului cuprind câte 4 arhetipuri
care au, fiecare, o structură triunghiulară. În vârful triunghiului
se află arhetipul pur, în deplinătatea sa, iar în celelalte două
vârfuri se află așa-numitele umbre ale arhetipului, umbra plus
(+) și umbra minus (–). Prezentăm în continuare, pe scurt,
arhetipurile masculinității infantile.
Cele patru arhetipuri ale masculinității infantile
Copilul Divin
Acesta manifestă prima dintre energiile arhetipale masculine
imature. Pentru psihologii jungieni, acest prim arhetip al
psihologiei băiatului reprezintă sursa vieții,
energia creatoare și creativitatea. El aduce
în ființa băiatului bucuria de a trăi plin de
entuziasm viața, o mare pace interioară,
multă forță și chiar calități magice.
Umbrele sale sunt numite în mod plastic și
semnificativ Tiranul de pe Tron și Prințul
cel Molâu. Prima se caracterizează prin
aroganță și grandomanie, naivitate și
iresponsabilitate, printr-un narcisism exagerat și prin
sentimentul de a fi buricul Universului. Dacă această umbră
subjugă copilul, el se va manifesta la maturitate ca un
perfecționist, așteptând imposibilul atât de la el însuși, cât și de
la ceilalți. Cea de-a doua umbră a Copilului Divin se
caracterizează printr-o lipsă a poftei de viață și a entuziasmului,
precum și printr-o lipsă generală de inițiativă. El dorește ca toți
cei din jurul lui să-l servească și obține aceasta într-un mod
diferit față de Tiranul de pe Tron, și anume manifestându-se
ipohondru, neajutorat sau reproșând mereu ceva. Cele două
umbre ale fiecărui arhetip pot trece foarte ușor una în cealaltă,
iar în cazul unui băiat la care se manifestă una dintre umbrele
Copilul Divin, acesta poate trece de la manifestări tiranice la
pasivitate deprimantă sau de la o slăbiciune aparentă la
manifestări răzbunătoare.
Atunci când bărbații se conectează la sfera de forță a acestui
arhetip în forma sa pură, ei devin capabili să perceapă

177

Copilul Precoce

Prima sa umbră este Escrocul care le știe
pe toate și o putem recunoaște la bărbatul
caracterizat de infantilism manifestat atât
în gândire, în sentimente, cât și în
comportament. El fabrică aparențe
perfecte, fiind mereu în căutarea unui fraier pe care să-l poată
manipula cu ușurință. El vorbește întotdeauna foarte mult,
dorind să le arate celor cu care vorbește că le este superior prin
inteligența și prin cunoașterea sa, care însă, în realitate, nu este
una profundă. Manifestă de multe ori o atitudine de genul „sunt
prea ocupat și prea important ca să vorbesc cu tine acum“, fapt
ce-l face să-și atragă foarte mulți dușmani. Această energie
imatură este foarte periculoasă, deoarece, dacă este scăpată de
sub control, este autodistrugătoare sau puternic distrugătoare
pentru ceilalți. Ea subminează orice efort real și se manifestă
printr-un comportament pasiv-agresiv. Escrocul care le știe pe
toate nu-și asumă responsabilitatea propriilor acțiuni tocmai
pentru că nu este capabil să facă aceasta. El manifestă o
puternică invidie, și aceasta pentru că nu se află în contact cu
propria sa frumusețe și creativitate. Această umbră devine de
obicei activă în structura psiho-emoțională a unui băiat (sau
bărbat imatur) atunci când el este desconsiderat sau abuzat
emoțional.
Cealaltă umbră a Copilului Precoce este Prostuțul, care
manifestă o lipsă de personalitate, de energie și de creativitate.
El lasă mereu impresia că este incapabil să învețe sau să facă
ceva, dar aceasta este o impresie complet falsă, comportamentul
său de prostuț ascunzând de multe ori un tip de grandomanie
subiacentă – el este mult prea important și prea vulnerabil
pentru a se manifesta în lume. El poate întotdeauna să facă mult
mai mult decât face, cu alte cuvinte este și el un escroc.
Atunci când acest arhetip este trezit în forma sa pură în ființa
unui bărbat, acesta manifestă o vie curiozitate benefică, are
capacitatea de a se minuna și un intelect mereu activ.
Copilul Oedipian
Băiatul pentru care arhetipul Copilului Oedipian manifestă o
influență considerabilă este o ființă cu un puternic simț al
minunării, are o natură caldă și afectuoasă, apreciază foarte mult
legăturile tainice cu profunzimile ființei sale și cu tot ceea ce
există și manifestă un profund dor de comuniune cu Marea
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Mama a tuturor creaturilor. Prin această tainică legătură cu
Mama (relația primordială a fiecărui om), se exprimă
spiritualitatea în universul lăuntric al băiatului.
Prima umbră a acestui arhetip este Băiatul Mamei. Acesta este
foarte legat de mama sa, de multe ori își imaginează că se va
căsători cu ea și o va lua de lângă tatăl său. Complexul lui
Oedip se referă la băieții în cazul cărora această umbră a
Copilului Oedipian, Băiatul Mamei, este
activă. Datorită legăturii puternice cu mama
lor, aceștia nu pot avea relații împlinitoare
cu femeile, deoarece nu sunt dispuși să facă
ceea ce este necesar pentru aceasta. Mai
exact, nu sunt dispuși să-și asume nicio
responsabilitate.

Visătorul este cealaltă umbră a Copilului
Oedipian și ea determină băiatul să se simtă izolat de toate
relațiile umane. El caută, de asemenea, Mama, dar o face într-un
mod pasiv, melancolic. Dorința sa de a o poseda pe mamă și de
a o avea doar pentru el este ascunsă în depresia Visătorului.
Eroul
Eroul reprezintă chiar culmea energiei masculine a băiatului,
arhetipul ce caracterizează cel mai bine stadiul adolescentin al
dezvoltării. Chiar și așa, el este totuși un arhetip imatur și
împiedică evoluția bărbatului dacă este dus până la vârsta
adultă. La fel ca toate celelalte arhetipuri imature, Eroul este
foarte legat de Mamă și duce o luptă teribilă cu femininul
pentru impunerea masculinității sale.
Eroul este însă arhetipul care mobilizează toate structurile
delicate ale egoului băiatului pentru a-l determina să se rupă de
Mamă la sfârșitul copilăriei și să
poată să înfrunte viața cu tot ceea ce
presupune ea. Astfel, el își va obține
independența pe măsură ce se va
rafina și va începe să se impună și să
se definească pe sine ca o persoană
distinctă, cu propriile capacități, ce
poate relaționa cu ceilalți într-un mod
creator și liber. Eroul este cel care-l
propulsează pe băiat dincolo de
propriile sale limite și îl face să
înfrunte
situațiile
aparent
de
nerezolvat. În viața psiho-emoțională a băiatului, „moartea“
eroului reprezintă de fapt trecerea de la psihologia băiatului la
cea a bărbatului, evenimentul prin care el și-a depășit limitările,
a rupt legătura de dependență cu Mama și și-a conștientizat
capacitatea de a iubi femeia și a aflat ce înseamnă adevărata
umilință: să-ți cunoști limitările și să ceri ajutorul de care ai
nevoie.
Umbra sa, Grandomanul bătăuș, este cea care-l determină pe
băiatul în ființa căruia se manifestă să dorească să-i
impresioneze mereu pe ceilalți. Atunci când revendicarea
poziției celei mai importante nu este luată în considerare, el

178

manifestă foarte multă furie și chiar un comportament agresiv și
violent. Acest băiat este de obicei un singuratic și își asumă
riscuri inutile, care nu ajută pe nimeni. El manifestă multă
importanță de sine.

Lașul este cealaltă umbră a Eroului și o putem identifica ușor la
acei bărbați care evită orice tip de confruntare. Ei nu se apără
niciodată în confruntările fizice, fuga fiind arma lor de luptă,
chiar dacă după folosirea ei se simt mizerabil. Cedează ușor
presiunilor celorlalți și se dau cu ușurință bătuți. Cu toate
acestea, grandomania ascunsă care caracterizează toate
arhetipurile imature va irupe la un moment dat printr-un atac
foarte violent, fie el verbal, fizic sau de ambele tipuri.
Energiile specifice psihologiei băiatului se întrepătrund și se
susțin una pe cealaltă. Copilul Divin, Copilul Oedipian și
Copilul Precoce dau naștere Eroului, care-l eliberează pe băiat
de sub dominarea naturii feminine și stabilește identitatea
distinctă a băiatului.
Din perspectivă psihologică, arhetipurile psihologiei băiatului le
prefigurează pe cele ale psihologiei bărbatului. Astfel, Copilul
Divin transformat și îmbogățit de experiențele vieții devine
Rege, Copilul Precoce devine Magician, Copilul Oedipian
devine Amant, iar Eroul devine Războinic. Am putea spune că
bărbatul matur asimilează și transcende energiile masculine ale
copilăriei construind pe structura lor, integrându-le într-un mod
superior. Trecerea de la psihologia băiatului la psihologia
bărbatului se realiza în civilizațiile tradiționale din trecut prin
diferite ritualuri de inițiere, ritualuri care astăzi sunt aproape
complet dispărute din societatea noastră. În plus, în zilele
noastre, figurile parentale masculine (tată, bunic, unchi, frate
mai mare) ale băieților care vin pe lume manifestă și ele o
psihologie infantilă (psihologia băiatului). Acești bărbați sunt
incapabili să le ofere fiilor lor un model veritabil de
masculinitate matură. Băieții zilelor noastre preiau prin imitație
și educație acest model disfuncțional, iar în universul lor
lăuntric este alimentată și întreținută o confuzie între ceea ce
reprezintă părintele de sex masculin, ceea ce reprezintă
arhetipurile masculine și potențialul deja constituit din lăuntrul
ființei lor. De aici apare cortegiul de probleme din toate
domeniile vieții lor. Astfel, singura soluție eficientă care îi mai
rămâne fiecărei ființe care s-a născut de sex masculin este aceea
de a-și asuma în mod conștient responsabilitatea propriei
transformări, ca și responsabilitatea maturizării și a trecerii de la
psihologia băiatului la psihologia bărbatului, a conectării la
sfera de forță specifică a energiilor veritabile ale puterii
masculine și a manifestării tuturor potențialităților masculine
din universul interior al ființei sale.
Fiecare bărbat trebuie să lupte prin metode adecvate și să facă
eforturi susținute pentru a depăși etapa infantilă și a construi
mai întâi piramida copilăriei, iar apoi piramida masculinității
adulte, ce constituie structura esențială a nucleului bărbăției.
Aceasta este realizarea ce-l definește pe bărbatul ideal. Astfel de
bărbați ideali, care și-au trezit toate energiile arhetipale
masculine în ființa lor, sunt rari în istoria omenirii, iar aceasta a
fost și rămâne o provocare pentru fiecare bărbat. În trecutul
foarte îndepărtat, doar conducătorii inițiați și înțelepți, de talia
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Împăratului Galben, manifestau toate funcțiile
țiile arhetipurilor
masculine ale Regelui, Războinicului, Magicianului și
Amantului
într-un
un
mod
integrat
și
complet.

poliție
ție că a văzut o mașină de epocă, care rula în fața sa și care a
dispărut fără urmă.

Articol preluat din Programul Taberei spirituale yoghine de vacan
vacanță Costinești
2016, volumul 2, publicat la Editura Shambala, tipărit de Ganesha Publishing
House.

Un alt caz la fel de ciudat s-aa petrecut în anul 1932. Doi
jurnaliști germani s-au deplasat la șantierul naval din Hamburg,
pentru a scrie un articol despre noile vapoare germane. Ei au
fost martorii unui bombardament asupra șantierului naval. Cerul
era negru, iar bombardiere americane bombardau zona. Unul
dintre ziariști
ști a reușit să facă câteva fotografii din timpul
bombardamentului.

Cazuri uimitoare de călătorii în timp

Disperați,
ți, cei doi au reușit să se urce în mașină și să ajungă la
un post de poliție
ție unde au relatat întâmplarea. Con
Constatând că nu
sunt crezuți
ți au developat filmul, în ideea că pozele vor fi o
probă în ceea ce li se întâmplase. Pozele prezentau imagini de
pe șantier unde era liniște, muncitorii lucrau și nu era urmă de
război.
Era anul 1932 și nu se punea problema ca Germania să fie în
război cu SUA. Directorul ziarului la care lucrau cei doi a pus
totul pe seama oboselii și incidentul a fost dat uitării.
Călătoria în timp este un subiect care preocupă tot mai
mult lumea științifică. Mari fizicieni admit că acest lucru
este posibil și că nu este un subiect științifico-fantastic.
fantastic.

N

e afectează vârsta o călătorie în timp? Einstein prin
teoria relativității
ții a demonstrat celebra teorie a
gemenilor. Unul dintre gemeni rămâne pe pământ,
celălalt pleacă într-oo călătorie în care viteza este apropiată
vitezei luminii. După doi ani, fratele geamăn care revine pe
pământ, își va găsi fratele mai bătrân cu 30 de ani.
ni.
Vârsta este influențată
țată de relația spațiu, timp, viteză.
Organismul uman trebuie să facă față
ță unor probleme cauzate de
energiile transmise de Pământ și Univers.
Ken Mereaux este autorul unui articol intitulat Călătorie în
timp. El descrie o întâmplare care s-aa petrecut în anul 1969, pe
o șosea din Louisiana, SUA.
El împreună cu un prieten se aflau într-un
un automobil și au fost
martorii unui eveniment care pare a fi ireal. Au observat pe
șosea o mașină de epocă care staționa. Au încetinit pentru a
admira mașina care era o adevărată bijuterie.
ța de înmatriculare era scris anul 1940. Ce a fost și mai
Pe plăcuța
ciudat a fost faptul că în mașină
șină se afla o femeie îmbrăcată
conform anilor 40, însoțită de un copil.
Ken Mereaux o întreabă pe femeie dacă are problem
probleme cu mașina
și dacă o poate ajuta. Aceasta îl roagă să o ajute.
Mereaux depășește
șește mașina și parchează în față. În momentul în
care au coborât din mașină,
șină, Mereaux și prietenul său au
observat că mașina dispăruse cu pasageri cu tot.
Cei doi s-au deplasat la poliție
ție pentru a declara această ciudată
dispariție.
ție. La poliție au avut surpriza să afle că un alt șofer care
circulase pe aceeași
și șosea, cu câteva ore înainte, declarase la
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Anul 1944. Americanii au bombardat șantierul naval din
Hamburg. Cei doi jurnaliști
ști lucrau la același ziar, iar colegii
cole lor
și-au
au amintit că cele descrise de cei doi deveniseră realitate, 12
ani mai târziu. SURSE: http://www.efemeride.ro/cazuri-incredibile-dehttp://www.efemeride.ro/cazuri
calatorii-in-timp

Crop circle uriaș,
ș, de o frumusețe
uimitoare și de o complexitate cu totul
extraordinară, ce a fost descoperit recent
în Anglia
Pe 12 august 2016 a fost filmată și fotografiată în
Anglia o nouă formă spectaculoasă ce a fost „desenată” în
lanul de grâu…

M

isteriosul desen, care are ca reprezentare principală
Floarea Vieții,
ții, este doar una di
dintre nenumăratele
astfel de apariții
ții realizate în mod enigmatic noaptea
pe teritoriul Marii Britanii. Încă de la apariția
apari primelor figuri,
cunoscute sub numele de crop circle, s-au
s
făcut numeroase
speculații
ții despre cine sunt cu adevărat autorii lor, care dde fapt în
mod evident sunt extratereștrii. Desigur, în decursul timpului au
apărut diverși
și oportuniști care au pretins că ei sunt autorii
acestor desene, însă nu au putut demonstra acest lucru, nefiind
capabili să realizeze chiar și pe lumină ceva atât de complex.
Este suficient să privim acest desen, de o mare complexitate,
pentru a ne îndoi că noaptea, cineva ar putea realiza pe întuneric
așa
șa ceva. Și atunci? Sunt aceste cercuri din lanurile cu cereale
semne date de inteligențe
țe extraterestre, de reprezent
reprezentați ai altor
civilizații?
ții? Probabil că unii zâmbesc deja superior la o astfel de
posibilitate.
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Conform unui alt studiu realizat la laboratorul Alab din Berlin,
Germania, becurile eficiente energetic sunt umplute cu
substanţe care pot favoriza apariţia cancerului, substanţe
chimice, cum ar fi stirenul, fenolul şi naftalenul.
Mai mul de atât, aceste becuri emit radiaţii de tip UV
UV-B şi UVC, care sunt dăunătoare pentru piele şi ochi. De asemenea,
radiaţia are un efect negativ asupra întregului sistem imunitar şi
previne formarea vitaminei D3. sursă: http://www.poatenustiai.ro/

Tirania lui 11 septembrie: cărămizile
statului poliţienesc american, de la A la Z

Totuși,
și, este cert că trebuie să fii foarte mărginit să îți imaginezi
că nu mai există în întreaga galaxie forme de via
viață inteligentă
sau că o civilizație
ție cu doar 10.000 de ani mai avansată decât noi
(nu vorbim despre posibilitatea ca unele să fie și cu un milion
de ani în avans), nu poate să ajungă pe Terra, chiar dacă noi nu
putem să ne deplasăm în spațiu
țiu decât cu câteva zeci de
kilometri/secundă.
Așadar,
șadar, misterul rămâne indiferent de părerea scepticilor.

„Niciun
Niciun om nu poate teroriza o întreagă naţiune decât dacă noi suntem cu toţii
complicii lui” Edward R. Murrow

Poporul american a parcurs un drum straniu şi apăsător
după 11 septembrie 2001, presărat cu rămășițele
rămă
fostelor
libertăţi la care aspira. În ultimii 15 ani, americanii au ajuns, de
la o naţiune care punea un preţ deosebit pe a fi un model de
democraţie reprezentativă,
rezentativă, la o naţiune care este model al
persuasiunii exercitate asupra cetăţenilor pentru ca să
mărşăluiască în pas impus într-un
un stat poliţienesc.
Ceea ce a început cu
votarea legii Patriot Act în
octombrie 2001 a devenit,
în virtutea efectului obţinut
prin rostogolirea bulgărelui
de zăpadă la vale, o
eradicare
a
oricărei
siguranţe vitale în faţa
extinderii
puterii
guvernului, a corupţiei şi a
abuzurilor. Aceasta nu este

Iată la ce RISCURI te expui folosind
BECURILE ECONOMICE!

libertate. Este o celulă în puşcărie!

Becurile economice te pot ajută să pui bani buni de
de-o
parte şi mai mult de atât, ştim că sunt şi ecologice şi nu
poluează mediul.

C

u toate astea, oamenii de ştiinţă au demonstrat că aceste
becuri sunt foarte toxice şi dăunătoare. Agenţia de
Protecţie a Mediului SUA este prima instituţie care a
tras un semnal de alarmă în legătură cu nocivitatea acestor
becuri.
Conform unui studiu realizat la Fraunhofer Wilhelm Klauditz
Institutul pentru Protecţia Mediului din Germania, cantitatea de
mercur emisă de un bec economic spart este de 20 de ori mai
mare decât cantitatea acceptată că fiind inofensivă pentru om.
Mai mult decât atât, becurile eficiente energetic au fost asociate
cu apariţia stării de anxietate, migrene, oboseală, ameţeli, lipsa
de concentrare şi convulsii.
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Întocmite pentru a proteja cetățenii
țenii de continua supraveghere pe
care o exercită guvernul, de poliţie militarizată, de raiduri ale
echipelor SWAT, de confiscarea de bunuri, de exproprieri, de
supracriminalizare, de drone pentru supraveghere aarmată, de
scanere pentru întregul trup, de rețineri
țineri şi cercetări hilare, de
raiduri la întâmplare ale echipelor de patrulare şi de altele
asemenea – toate acestea au fost sancţionate de Congres, de
Casa Albă şi de curţile de justiţie – libertăţile constitu
constituţionale ale
poporului american au fost în mod consecvent reduse,
subminate, erodate, puse la pământ şi în general discreditate.
Pierderile poporului american cresc pe zi ce trece. Discursul
liber, dreptul la protest, dreptul de a contesta greșelile
gre
guvernului,
ului, dreptul la un proces legal, prezumţia de
nevinovăţie, dreptul la apărare, răspunderea guvernului în fața
fa
cetățenilor
țenilor și transparența sa, dreptul la intimitate, libertatea
presei, suveranitatea, dreptul la libera asociere, integritatea
trupească, guvernare
rnare reprezentativă: toate acestea și încă multe
altele au devenit victime ale războiului pe care guvernul SUA îl
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duce împotriva poporului său, război care se vede din ce în ce
mai bine după 11 septembrie.

armată care poate opera dincolo de „graniţele” Constituţiei, ci
una care este parte dintr-o poliţie globală.

De la căderea turnurilor gemene pe 11 septembrie 2001,
poporul american a fost tratat ca un inamic combatant, a fost
spionat, urmărit, scanat, percheziționat, anchetat, supus la toate
tipurile de intruziuni, intimidat,
invadat, hăituit prin raiduri,
manipulat, cenzurat, redus la
tăcere, împuşcat, dus la pușcărie
cu interzicerea dreptului la
proces.

H – Hollow-point bullets / gloanțe hollow-point (care se
expandează la impact). Eforturile Guvernului SUA de a-și
militariza şi înarma agenţiile şi angajaţii atinge proporţii epice.
Agenţiile federale, foarte numeroase, ca de exemplu
Departamentul pentru Securitate Internă sau Administraţia
Securităţii Sociale, au fost dotate cu milioane de gloanţe letale
care se expandează la impact, producând astfel victimelor răni
devastatoare.

Poporul american, permiţând să
fie distras de exerciţiile de
simulare ale unor acte de
terorism, de războaiele declanșate de SUA, de avertizări cu
diverse coduri în variate culori, de sinucigaşi cu bombe şi de
alte exerciţii de propagandă construite cu grijă, prin trucuri şi
confuzie, a eşuat în recunoaşterea faptului că adevăratul inamic
al libertăţii a fost ascuns tot timpul în interiorul său. Într-adevăr,
guvernul SUA prezintă acum o ameninţare la adresa libertăţilor
cetăţenilor săi mult mai mare decât orice terorist, extremist sau
entitate străină.
Iată în continuare, de la A la Z, ce înseamnă de fapt tirania
guvernului SUA după 11 septembrie:
A – American Police State / statul poliţienesc american.
B – Bill of Rights / legislaţia drepturilor cetăţenilor
americani, care a fost călcată în picioare.
C – Civil asset forfeiture / confiscarea bunurilor cetățenilor,
o manevră diabolică a guvernului pentru a-i priva pe americani
de libertăţile lor, mai precis, de dreptul la proprietate.
D – Drones / drone armate, echipate cu lasere, electroșocuri şi
aparatură de scanare, care ţintesc tocmai poporul american.
E – Electronic Concentration Camp / lagăr electronic, în
care toţi cetăţenii sunt suspecţi, iar activităţile lor sunt
monitorizate şi reglementate, mişcările sunt urmărite,
comunicaţiile sunt spionate, iar vieţile lor, libertăţile şi căutarea
fericirii depind de indicațiile pe care le dă guvernul.
F – Fusion centers / centre de fuziune care servesc ca arhivă
pentru informaţiile împărtăşite între stat şi agenţiile locale şi
federale. Aceste centre de fuziune pot monitoriza în mod
constant comunicaţiile, în totalitate, de la paginile de internet
accesate și până la e-mailuri, sms-uri și apeluri telefonice.
G – Grenade launchers şi Global police / lansatoare de
grenade şi poliţie globală. Se iau forţe poliţieneşti din oraşe
mici, se echipează cu suficientă putere armată pentru a face
orice rezistenţă cetăţenească inutilă, iar apoi sunt puse pe lista
programului ONU – Strong Cities Network, şi nu va fi doar o
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I – Internet of things / internetul obiectelor – o nouă fază de
dezvoltare a societăţii informaţionale, în care internetul nu va
mai lega numai calculatoare şi terminale de comunicare, ci
practic toate obiectele din jurul nostru: haine, bunuri de consum
etc., cu ajutorul microcipurilor. Această industrie „conectată”
propulsează populaţia spre un viitor în care poliţia poate aresta
practic pe oricine dacă guvernul „bănuiește” că acela ar fi comis
o infracţiune, în care maşinile fără şofer vor umple autostrăzile,
în care datele biometrice ale persoanelor vor fi constant scanate
şi folosite pentru a urmări toate mişcările cetățenilor, pentru a-i
îndopa cu mesaje publicitare şi pentru a-i ţine sub o continuă
supraveghere.
J – Jailing for profit / încarcerarea oamenilor pentru profit.
De când deținuții din SUA au fost trimiși în închisori particulare
aflate în proprietatea unor corporații, această formă de pedepsire
în masă pentru profit a dat naştere unei industrii a pușcăriilor
private de 70 de miliarde de dolari, care se bazează pe
complicitatea guvernului, pentru a-şi menţine pline centrele de
detenție cu un mare număr de americani condamnați pentru
fapte absolut minore.
K – Kentucky V. King – o reglementare care deschide uşa
raidurilor poliţieneşti fără mandat, lăsându-i pe americani cu o
protecţie reală foarte mică în faţa tuturor tipurilor de abuzuri
realizate de oficialii care impun legea.
L – Licence plates readers / cititoare pentru plăcuţele de
înmatriculare, care permit celor ce impun legea să urmărească
pe oricine se află într-un anumit vehicul, pe întregul teritoriu al
Americii.
M – Main core – nume de cod pentru baza de date a guvernului
SUA, care conține cel puțin 8 milioane de nume şi informaţii
despre americanii consideraţi „ameninţări” pentru naţiune şi
care ar trebui să fie arestaţi în caz de urgenţă naţională sau dacă
se impune legea marţială.
N – No-knock raids / descinderi în forță. Peste 80.000 de
descinderi paramilitare sunt desfăşurate în fiecare an în SUA –
mai mult de 200 de raiduri ale echipelor SWAT au loc zilnic.
Toate sunt realizate pentru a căuta pe câte cineva care este
suspect că ar fi putut comite o infracţiune, de obicei posesia
unei cantităţi foarte mici de droguri.
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O – overcriminalization / supracriminalizarea, care face ca
din ce în ce mai mulți americani să fie arestaţi şi aruncaţi în
închisoare pentru „încălcări” absurde ale legilor, cum ar fi
lăsarea copiilor să se joace în parc fără supraveghere, colectarea
apei de ploaie sau îndepărtarea zăpezii de pe proprietatea
personală, creşterea de legume în propria grădină sau
organizarea de întâlniri pentru studierea Bibliei în locuința
personală.
P – Pathocracy & Precrime / patocraţia (sistem politicoeconomic corupt, în care se află la putere psihopați) şi sistemul
de prevenire a infracțiunilor. Dacă tirania unei administrații
psihopate este corelată cu programe guvernamentale de
prevenire a infracțiunilor care înmuguresc pe zi ce trece, atunci
oricine poate fi văzut ca opozant al statului, indiferent dacă are
orientări politice de stânga, de dreapta, sau pur și simplu
moderate, şi devine un potenţial extremist în ochii forțelor de
menținere a legii și ordinii publice.
Q – Qualified immunity / imunitate calificată, care permite
ofiţerilor să scape de repercusiunile faptelor lor, fără să fie
nevoiți să dea socoteală pentru ceea ce au făcut greşit.
R – Roadside strip searches & Blood draws / Percheziții la
pielea goală pe marginea drumului şi probe de sânge. Curţile
de justiţie comit din ce în ce mai multe erori dând oficialilor
guvernului, și în special poliţiei, permisiunea să realizeze
percheziții cu dezbrăcarea persoanelor, prelevarea de probe de
sânge şi chiar de probe anale pentru o gamă largă de încălcări
ale legii, indiferent cât de minoră ar fi abaterea.
S – Surveillance state / statul supravegherii. Zi de zi,
americanii obişnuiți care îşi văd de treburile cotidiene sunt
monitorizați, supravegheați, spionați şi urmăriți în mai mult de
20 de moduri, atât de guvern cât şi de ochii-şi-urechile
corporatiste.
T – Tasers / armele cu electroșocuri şi alte arme neletale care
permit poliţiei să agreseze cetățenii printr-o simplă apăsare de
buton și care pot face ca
incidente minore să escaladeze.
U – Unarmed citizens shot by
police / cetăţeni neînarmaţi
împuşcaţi
de
poliţie.
Nu mai este neobişnuit să se
audă de incidente în care
poliţiști din SUA mai întâi
împuşcă indivizi neînarmaţi şi
apoi le pun întrebări, deseori
acest fapt fiind atribuit fricii pentru propria siguranţă.
V – VIPR squads / trupe VIPR, care sunt însărcinate să
realizeze inspecţii de securitate a „ţintelor uşoare” oricând şi
oriunde guvernul consideră adecvat, la orice oră, în orice loc şi
fără justificarea unei ameninţări specifice.
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W – Whole-body scanners / scanere pentru întregul trup
care utilizează fie raze X, fie unde radio. Aparatele de scanare şi
unităţile mobile de percheziție ale guvernului sunt utilizate nu
doar ca să „vadă” prin hainele cetăţenilor, dar de asemenea
pentru a-i spiona în intimitatea lor, la ei acasă.
X – X-Keyscore – unul dintre multiplele programe de spionaj
folosite de NSA (National Security Agency) care poate urmări
orice persoană din SUA care foloseşte un computer sau un
telefon.
Y – You-ness / specificul
personal.
Programele
de
computer pentru recunoaştere
facială promit să creeze o
societate în care o persoană să
poată fi urmărită pe baza
imaginilor feţei, manierelor,
rețelelor de socializare şi alor aspecte care țin de specificul
personal.
Z – Zero tolerance / toleranţă zero – din ce în ce mai mulți
tineri sunt văzuţi ca suspecţi şi sunt trataţi de parcă ar fi
criminali de către oficialii şcolilor şi de cei ce impun legile,
deseori pentru a fi depăşit cu foarte puţin limitele
comportamentului copilăresc. Lecţia care se dă celor mai tineri
– şi mai impresionabili – cetăţeni americani este aceasta: în
statul poliţienesc american, fie eşti prizonier (încătuşat,
controlat, monitorizat, limitat în ce poți spune sau face, ți se dau
ordine, viaţa ta nu este de fapt a ta) sau eşti un birocrat al
închisorii (politician, poliţist, judecător, gardian, spion, profitor
etc.).
În America de după 11 septembrie 2001 guvernul face orice
doreşte, iar libertatea este pusă la colţ.
Alegerile pe care le are cetăţeanul american sunt chiar în
faţa sa.
Poate trăi în trecut, gândindu-se nostalgic și visând la libertăţile
de care se bucura cândva şi deplângând fără speranţă
distrugerea lor. Se poate scufunda în actualitatea prezentă,
permiţându-şi să fie în mod inimaginabil distras de circul
divertismentului ştirilor şi al titlurilor mereu în schimbare,
eşuând astfel în a acorda atenţie sau a face ceva referitor la
puterea din ce în ce mai mare a guvernului de a-i lua libertăţile.
Își poate „agăța” speranţele de viitor, crezând împotriva tuturor
evidenţelor că ceva sau cineva – fie că este vorba de un
politician, de o mişcare sau de un salvator religios – va salva
americanii de la o distrugere inevitabilă.
Sau cetățeanul american poate începe chiar acum să ia atitudine,
introducând modificări la nivel local, făcându-i pe oficialii
guvernamentali responsabili să aplice legile şi să reinstituie
Constituţia, recunoscând că dacă eşuează în a face aceasta şi, în
schimb, îşi urmează doar traiectoria curentă, imaginea viitorului
SUA va fi foarte aproape de ceea ce George Orwell a descris
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foarte plastic ca fiind „o cizmă zdrobind fața
ța unui om – pentru
totdeauna”. Sursa: www.yogaesoteric.net

Legea Big Brother este constitu
constituțională.
Curtea Constituțională
țională cedează repede la
presiuni
În mod normal, orice înregistrare a e-mailurilor,
e
a
telefoanelor, a mesajelor, trebuia permisă doar din
momentul în care exista un mandat judecătoresc. Dar ce
mai e oare normal în țara asta?

C

e e neconstituțional
țional în lege şi în decizia Curții?
Neconstituțional
țional e faptul că toate comunicațiile (e
(emailuri, mesaje, telefoane) ale tuturor oamenilor din țară
asta SE ÎNREGISTREAZĂ pentru MAI MUL
MULȚI ANI fără
mandat de la un judecător. Acest lucru încalcă Constituția
Constitu care
garantează că viața
ța privată şi comunicațiile private sunt
protejate. Oricând cineva te înregistrează fără voia ta şi fără
mandat de la judecător, nu mai poate fi vorba de via
viață privată,
de secretul corespondenței
ței sau de siguranța persoanei.
persoane
„Libertatea individuală
ARTICOLUL 23
(1) Libertatea individuală şi siguranţa persoanei sunt
inviolabile.

Viaţa intimă, familială şi privată
ARTICOLUL 26
(1) Autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă,
familială şi privată.
că are dreptul să dispună de ea însăşi, dacă nu
(2) Persoana fizică
încalcă drepturile şi libertăţile altora, ordinea publică sau
bunele moravuri.
Secretul corespondenţei
ARTICOLUL 28 – Secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor
trimiteri poştale, al convorbirilor telefonice
fonice şi al celorlalte
mijloace legale de comunicare este inviolabil.”
Legea „promite” apoi, fără a garanta cetățeanului
țeanului CU NIMIC,
că „nimeni nu se va uita în acele înregistrări”, până când nu va
veni un mandat de la judecător. Legea nu spune nici cine
garantează
rantează şi nici cum se garantează acest lucru, legat de datele
care sunt înregistrate la niște
ște operatori privați (unii spun că, de
fapt, sunt înregistrate direct la servicii).

așa-numita
numita lege Big Brother, a fost promulgată de președintele
pre
Iohannis pe 9 octombrie 2015, după ce pe 23 septembrie fusese
adoptată de Camera Deputaților
ților cu 187 votu
voturi „pentru”, 12
„împotrivă” și 22 abțineri. Legea a fost publicată în Monitorul
Oficial, Partea I, nr. 767 din 14 octombrie și a intrat în vigoare
din 17 octombrie 2016.
Proiectul de lege, asumat de liderii partidelor parlamentare în
baza unor consultări care au avut loc la Cotroceni în luna mai,
prevede că datele de trafic referitoare la abona
abonați și utilizatori,
prelucrate și stocate de către furnizorul unei rețele publice de
comunicații
ții electronice sau de către furnizorul unui serviciu de
comunicații electronice
tronice destinat publicului vor fi șterse sau
transformate în date anonime atunci când nu mai sunt necesare
la transmiterea unei comunicări, dar nu mai târziu de trei ani de
la data efectuării comunicării.
Potrivit legii, prelucrarea datelor de trafic, în scopul stabilirii
obligațiilor
țiilor contractuale ce privesc abonații serviciilor de
comunicații
ții cu plata în avans va fi permisă până la împlinirea
unui termen de 3 ani de la data efectuării comunicării.
Accesarea datelor se va putea face într-un
într
cadru precis delimitat
de către instanța
ța de judecată sau cu autorizarea prealabilă a
judecătorului. Legea mai stabilește
ște că atunci când sunt
transmise în format electronic solicitările și răspunsurile se
semnează cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un
certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de
certificare acreditat, pentru asigurarea integrită
integrității datelor.
Cea mai importantă și contestată prevedere stabilește că, la
solicitarea instanțelor
țelor de judecată sau la solicitarea organelor de
urmărire penalăă ori a organelor de stat cu atribuții
atribu în domeniul
apărării și al securității naționale, cu autorizarea prealabilă a
judecătorului stabilit potrivit legii, furnizorii de rețele
re
publice
de comunicații
ții de rețele electronice destinate publicului pun la
dispoziția
ția acestora, de îndată, dar nu mai târziu de 48 de ore,
datele de trafic, datele de identificare a echipamentului și datele
de localizare, în conformitate cu prevederile referitoare la
protecția
ția informațiilor cu caracter personal.
Din 2009 au fost promovate
ate mai multe variante ale legii privind
datele personale – așa-numita
numita Lege Big Brother – acestea fiind
însă respinse de Curtea Constituțională
țională pe motiv că încalcă
drepturile și libertățile individului. De altfel, fostul șef al SRI,
George Maior, a demisionat
nat în ianuarie 2015, sus
susținând ulterior
că motivul demisiei sale a fost respingerea legilor Big Brother
de către CCR.

Curtea Constituțională
țională a României (CCR) a respins joi, 13
octombrie, două excepții
ții de neconstituționalitate ridicate în
instanță la legea 203/2015, așa-numita
numita lege Big Brother. Actul
normativ a fost atacat la CCR în noiembrie 2015 în cadrul unor
procese pe rolul Judecătoriilor Sector 3 și Sector 6.
Legea privind prelucrarea datelor cu caracter personal și
protecția
ția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice,
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Fiinţele umane sunt înrobite prin
intermediul unui câmp de manipulare şi de
control psihomental orchestrat în mod abil
şi subversiv...
Tot mai multe ființe
țe umane lucide și inteligente aduc
în atenţia opiniei publice anumite aspecte alarmante cu care
lumea noastră modernă şi umanitatea se confruntă în
prezent.
ste important să înţelegem că tot ceea ce vedem la nivel
global, şi anume războaiele
aflate
în
desfăşurare,
atrocităţile împotriva drepturilor
omului, opresiunile de orice fel,
subjugarea şi pierderea libertăţii
oamenilor, supravegherea în masă,
lăcomia corporatistă, modificările
genetice, fluorizarea apei, geoingineria
distructivă,
asaltul
agresiv al industriei produselor
farmaceutice, vaccinarea perfidă,
care a devenit obligatorie, dogmele şi sistemele pseudopseudo
religioase, curentele politice violente, minc
mincinoase şi
manipulatoare, corupţia guvernamentală, patologiile şi
perversităţile sexuale, războaiele rasiale, mass-media
media dominantă
din umbră, mincinoasă, agresivă şi acaparatoare, precum şi (mai
ales) controlul mental exercitat prin cultivarea plăcerilor
inferioare și a unui așa-zis „bine“ ce este greșit
șit înțeles, toate
acestea reprezintă creaţiile monstruoase şi rodul influ
influenţelor
malefice ale unor forţe rele invizibile, care, din nefericire,
conduc umanitatea de mult timp, folosindu-se
se în diferite moduri
de marionetele lor umane care le execută cu inconştienţă
criminală planurile satanice, dezastruoase.

E

Principalul scop şi planul ascuns al unor astfel de forţe obscure
sunt (şi au fost mereu) să ne ţină pe noi, oamenii, ferecaţi într
într-o
„închisoare“ energetică, în care predomină frecvenţele de
vibraţie inferioare, malefice. Prin aceasta, forţele obscure
invizibile,
izibile, malefice, se hrănesc apoi în mod lacom cu toate
energiile subtile joase ale emoţiilor inferioare, rele, ce sunt
induse cu obstinaţie în mintea şi în psihicul fiinţelor umane prin
intermediul unor stări de suferinţă, dramă, haos şi prin felurite
lupte
pte sau conflicte ce apar între oameni fie la nivel global, prin
războaie, fie la nivel interpersonal, prin luptele neîncetate de
idei şi de opinii între oameni, în viaţa de zi cu zi.
Principiul manipulativ al dominării divide et impera (în limba
latină, „dezbină şi stăpânește“)
ște“) păstrează fiinţele umane într-o
într
stare de frică paralizantă aproape perpetuă. Aplicarea acestui
principiu manipulativ duce la manifestarea în om a unei
preocupări aproape obsesive pentru supravieţuirea fizică. Frica
astfel generată ne menţine apoi într-oo percepţie ce ajunge să fie
sever limitată doar la cele cinci simţuri fizice şi ne constrânge
totodată să trăim în periculoasă indulgență,
ță, complacere şi
nepăsare, astfel încât ajungem gradat să pierdem bruma de bun
bunsimţ şi înţelepciunea
ea profundă care ne ajută să ne menţinem
trupul în stare de sănătate şi armonie. Astfel, fiinţele umane se
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separă de Dumnezeu şi ajung să fie lipsite de ghidarea
autorității
ții spirituale interioare a Sinelui Nemuritor Divin
(ATMAN), care este perfect liber.
Marele înţelept G. I. Gurdjieff afirma: „Există o multitudine de
aspecte mărunte şi în fond insignifiante care împiedică fiinţa
umană să se trezească din punct de vedere spiritual şi care o
menţin sub puterea iluziei. Ca să acţionezi conştient cu intenţia
fermă a trezirii este necesar să cunoşti natura forţelor nevăzute
ce menţin fiinţa umană în stare de adormire. În primul rând,
este urgent necesar să realizăm ca «somnul» conştiinţei în care
se află în prezent omul nu este unul normal, ci este un somn
letargic,
argic, hipnotic al conştiinţei. Omul din zilele noastre este
astfel hipnotizat, şi această stranie stare hipnotică este
menţinută şi chiar accentuată continuu prin felurite modalităţi
de control. Putem astfel să descoperim faptul că există anumite
forţe şi entităţi demoniace invizibile care urmăresc cu
obstinație
ție să menţină oamenii în această stare hipnotică şi fac
eforturi neîncetate să îi împiedice să descopere Adevărul şi să
săşi înţeleagă locul şi rostul dumnezeiesc fundamental pe care îl
au în această viaţă.“
De ce oare istoria omenirii este atât de plină de războaie,
atrocităţi şi, oare, de ce au existat şi există atât de multe sisteme
şi mecanisme de control ce sunt destinate subjugării oamenilor?
Cu toate progresele înregistrate de tehnologie în ultimul
ultimu timp,
nimic nu se transformă la modul fundamental şi cu adevărat în
viaţa oamenilor. Asistăm, din păcate – mulţi dintre noi în mod
pasiv și indiferent – la o „re-aranjare“
aranjare“ perpetuă a aceloraşi
obiceiuri nefaste, obsesive, înrobitoare, ce capătă diferite
înfăţişări şi deghizări, întocmai ca o celulă de închisoare în care
doar tapetul se schimbă, dar pereții
ții și gratiile de la geam rămân
la locul lor. Oamenii superficiali și ignoranți spun că aceasta
este „natura umană“, însă ne-am
am întrebat noi, oare, vreodată
vreoda ce
înseamnă cu adevărat „natura umană“, am pus noi, oare, cu
curaj sub semnul întrebării tot ce ni ss-a spus în mod repetat
despre umanitate, pentru a deosebi ceea ce este adevărat de ceea
ce este doar minciună şi manipulare?
Clarvăzătorii afirmă că omenirea
irea este subjugată într-un
într
anume
fel viclean de forţe obscure satanice, invizibile, a căror existenţă
este situată dincolo de realitatea tridimensională şi despre care
se afirmă că sunt adevăraţii „arhitecţi“ ai acestui câmp infernal
de manipulare și de control
ontrol al omenirii. Aceste forţe obscure
rele, ce sunt cel mai adesea inspirate de for
forțele demoniace sau
satanice, consideră Pământul şi oamenii ca pe o proprietate a
lor, ca pe un fel de „fermă“ a animalelor, în care ne cresc ca pe
nişte vite, și din energia
gia pervertită a cărora ei ajung apoi să se
hrănească asemenea unor căpuşe.
Societatea şi cultura oamenilor, aşa cum le cunoaştem în
prezent, sunt o creaţie ce este inspirată în principal de aceste
forţe obscure rele, ba chiar satanice, şi nu de fiinţele uumane
benefic orientate. Tot ca urmare a influenţei acestui câmp subtil
de manipulare și de control psihomental, ne
ne-au fost infuzate în
decursul timpului anumite crezuri aberante pseudo
pseudo-religioase
dogmatice şi ne-au
au fost repetate aproape obsesiv anumite
învăţături
ăţături bizare ce alcătuiesc un fel de pseudo-spiritualitate
pseudo
coruptă, cum este, spre exemplu, aşa--numita spiritualitate-pop,
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pe care o vedem în unele dintre manifestările curentului New
Age, care prezintă tendinţe în mod evident stranii, ce pot fi
comparate cu un fel de „virusuri“ comportamentale pentru
oameni. Prin intermediul acestor tendinţe bizare, care
proliferează, patologicul comportamental şi patologicul
psihomental au devenit o bolnavă normalitate în viaţa de zi cu
zi a multor oameni.
Preocuparea de a observa doar manifestările tridimensionale ale
acestui câmp de manipulare și de control psihomental nu va
aduce niciodată o adevărată transformare benefică eliberatoare.
Transformarea veritabilă nu se poate realiza prin niciuna dintre
instituţiile care aparţin acestei rețele de control, aşa cum sunt,
de exemplu, guvernele, comisiile de tot felul, ori feluritele
structuri organizatorice corupte, pentru că, de fapt, toate acestea
nu fac altceva decât să pună în aplicare planurile viclene ale
forţelor şi entităţilor malefice invizibile. Membrii sectei satanice
a așa-zișilor „iluminaţi“, iezuiţii, bancherii, firmele corupte,
cum este, de exemplu, firma Monsanto sau orice altă
organizație guvernamentală sau corporatistă deviată, toţi sunt în
realitate marionete şi unelte ale forţelor demoniace sau satanice,
care au subjugat mintea oamenilor de pe Pământ.
Pentru oricine vrea să se trezească neîntârziat la realitatea
autentic spirituală şi să aibă astfel parte de o viaţă spirituală
împlinitoare într-o lume mai bună, cheia simplă şi practică de
transformare constă în înţelegerea grabnică a naturii reale a
câmpului de manipulare și de control psihomental care
influențează în mod malefic și chiar acaparator mintea
oamenilor. Efortul adecvat şi sincer de transformare benefică a
propriei fiinţe şi de de-programare de la energia consensuală
nefastă ce este pervers generată de acest câmp de manipulare
reprezintă o parte importantă a procesului lăuntric de
decondiţionare, de eliberare. Aceasta este o cale eficientă de a
ne conecta la natura noastră spirituală profundă, autentică și de
a fuziona în cele din urmă cu Dumnezeu prin revelarea Sinelui
Suprem Nemuritor, care ne ajută apoi să transcendem pentru
totdeauna acest câmp de manipulare și face cu putinţă să ne
reconectăm la tiparul nostru dumnezeiesc arhetipal.
Aceasta nu este o cale uşoară şi toată munca de transformare
implică în primul rând să ne înfruntăm propriile frici şi să ne
reevaluăm în mod înţelept toate credințele ce sunt condiţionate
de influențele socio-culturale, precum şi prejudecățile prostești
ce sunt adânc înrădăcinate în conştiinţa personală. Deziluzionarea este o parte inevitabilă a procesului de
decondiţionare şi, practic, este singura cale de ieşire din câmpul
subtil malefic de manipulare și de control psihomental.
Lupta împotriva guvernelor şi a elitei psihopate ce este purtată
doar la nivel tridimensional, fizic nu va duce la sfârşitul
războaielor şi al suferinţelor omenirii, pentru că „elitele“ însele
sunt nişte pioni şi nişte marionete ale forţelor demoniace și
satanice care îi stăpânesc. Consimţind să fim conduşi astfel şi
crezând în buna intenție a guvernelor corupte nu facem altceva
decât să acceptăm în mod tacit încă o construcţie mentală
obscură ce este destinată să ne controleze mintea, la fel cum
oricare dintre dogmele insidioase ale lumii este concepută şi
destinată să menţină oamenii prizonieri, complet deconectaţi de
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propria lor autoritate spirituală şi fără putinţa de a-și mai
exercita liberul arbitru.
În astfel de situaţii, oamenii renunţă la propria lor putere
spirituală şi urmează apoi orbeşte autorităţile exterioare
perverse, formale, instituţionale. Indiferent cu ce bune intenţii
sprijinim un alt „lider“ sau o altă marionetă politică, indiferent
de partid, de programele afişate, influenţa câmpului malefic de
manipulare și de control psihomental se manifestă după aceea
prin intermediul fiecăruia dintre aceștia. Doar focalizarea pe
probleme de mediu (lupta împotriva implementării și a utilizării
organismelor modificate genetic, susţinerea progreselor pentru
energia verde etc.) nu va duce neapărat la o „lume mai bună“,
pentru că toate acestea reprezintă doar simptomele plăgii de
care suferă omenirea.
Tot ceea ce literalmente vedem ca fiind o „problemă“ ce trebuie
„rezolvată“ la nivelurile tridimensionale de manifestare ale
câmpului de manipulare și de control psihomental, prin care
forțele malefice conduc umanitatea, ascunse fiind după un
„voal“ situat în afara percepţiei noastre senzoriale, ne distrage
de la ceea ce se petrece de fapt în realitate. Scopul acestui
demers viclean este de a ne ţine închiși într-o sui generis
închisoare ocultă, fiind tributari unui program de supravieţuire
fizică tridimensională, din care nu putem ieși decât dacă ne
elevăm suficient de mult frecvența de vibrație. Aceste entități
malefice se hrănesc pe spatele nostru cu fluxuri de energii
psihice perverse, ce sunt extrase în mod abuziv şi pe neştiute
din fiinţele noastre prin intermediul efluviilor de frică ce ne
motivează adesea comportamentul automatic şi docil.
Ignoranţa nu este o binecuvântare, așa cum urmăresc elitele să
ne convingă în mod perfid, şi nici nu ne protejează. Cel care nu
este conştient de existenţa
câmpului de manipulare și de
control psihomental şi care nu
înţelege cum operează acesta, nu
numai la nivelul propriei sale
minţi, ci și la nivelul întregii
omeniri, se află sub influența
acestui câmp şi nu are deloc
„liber-arbitru“. Un astfel de om
este în permanenţă amăgit doar de iluzia că ar avea „liberarbitru“. Astfel, el poate fi un „agent“ inconştient al forțelor
malefice care conduc omenirea din umbră şi este adesea jucat ca
pion pe marea „tablă de şah“ a manipulării psihice ce este
exercitată în masă asupra oamenilor.
Sri Aurobindo afirma în cartea sa The Hidden Forces of Life
(Forțele ascunse ale vieții): „Aparenta libertate şi autoafirmare
a propriei persoane, de care suntem atât de profund ataşaţi,
ascund cea mai jalnică subordonare faţă de o multitudine de
sugestii, impulsuri sau forţe nevăzute pe care le-am făcut să fie
relevante micuţei noastre persoane. Egoul nostru, lăudându-se
atunci cu libertatea întocmai precum un fanfaron al libertăţii,
este în fiecare moment sclavul, jucăria şi marioneta
nenumăratelor fiinţe, puteri, forţe şi influenţe nevăzute.
Întreaga Manifestare este jocul forţelor ascunse universale.
Individul conferă o formă personală acestor forţe universale,
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dar el poate alege dacă să răspundă sau nu acţiunii unei
anumite forţe particulare. Doar că majoritatea oamenilor nu
aleg cu adevărat, ci se lasă în voia
ia jocului forţelor invizibile
inferioare care îi domină. Emoţiile rele, bolile, stările de
depresie, alienarea psihică, toate sunt jocul repetat al unor
asemenea forţe oculte invizibile. Numai atunci când ne
eliberăm cu adevărat de ele, putem deveni o fiinţă
nţă umană liberă
şi putem trăi cu adevărat, dar putem deveni perfect liberi doar
trăind pe deplin fuzionați cu Dumnezeu.“
Aceasta este într-adevăr lecția
ția de viață a ființelor umane din
zilele noastre, indiferent care sunt aspectele pe care acestea își
focalizează atenţia la nivel tridimensional. Bineîn
Bineînțeles, asta nu
înseamnă că de acum înainte putem să ignorăm problemele
tridimensionale ale lumii noastre fizice pământeşti, ci că este
urgent necesar să le privim într-un
un context mult mai larg şi mai
cuprinzător, îmbrăţişând un punct de vedere net superior.
Pentru a transcende câmpul de manipulare și de control
psihomental, nu este suficient doar să cunoaștem
ștem din punct de
vedere teoretic ce este acest câmp dincolo de manifestările sale
tridimensionale.
ionale. Cele mai importante aspecte pe care este
necesar să le luăm în considerare pentru a ieși
și de sub influența
sa înrobitoare sunt eforturile continue practice de elevare a
propriei noastre ființe,
țe, de disciplinare a conştiinţei noastre, de
purificare a învelişurilor noastre subtile, toate acestea fiind
necesare pentru a ne putea ancora pe frecvenţa de vibraţie mult
mai înaltă a purei discerneri şi a adevăratei iubiri.
Iubirea este Lumină dumnezeiască, este Energie dumnezeiască
şi este totodată calea prinn care primim Cunoaşterea
dumnezeiască superioară, care nu poate fi percepută doar prin
cele cinci simţuri fizice şi prin mintea noastră măruntă.
Ceea ce este esenţial în acest efort de transformare lăuntrică este
ca niciodată, chiar niciodată, să nu capitulăm
tulăm fricilor tenebroase
pe care ni le induce în mod viclean câmpul de manipulare și de
control psihomental, căci tocmai pe această reacţie bazală a
omului se sprijină întregul demers manipulativ al forţelor oculte
malefice, care au ca scop principal subjugarea
ugarea liberului arbitru
al oamenilor.
În fapt, frica este principala energie psihică cu care aceste forţe
oculte răuvoitoare se hrănesc şi care le întreţine jalnica lor
putere de influență
ță asupra minţii şi psihicului uman. Triumful
deplin asupra fricilor tenebroase este aşadar un jalon importa
important
pe calea către atingerea şi menţinerea libertă
libertății interioare a
omului, şi aceasta face ca puterea malefică de influenţă a
câmpului de manipulare și de control psihomental să poată fi
neutralizată şi chiar anihilată prin efortul comun al unui număr
cât mai mare de oameni ce sunt treziți
ți din punct de vedere
spiritual. Articol preluat din Programul Taberei spirirituale yoghine de
vacanță Costinești 2016, volumul 2, publicat la Editura Shambala
Shambala, tipărit de
Ganesha Publishing House.

Proiectele PLATO, SIGMA, AQUARIUS,
GÂRNEŢ, PLUTO, POUNCE, REDLIGHT –
proiectele secrete ale guvernului american de
colaborare cu extratereştrii
„Guvernul SUA are un secret atât de bine păstrat,
astfel încât ar face orice pentru a-ll păstra ascuns de ochii
publicului. De exemplu, aţi auzit până în prezent de
proiectele Aquarius, Gârneţ, Pluto, Sigma sau Pounce?

T

oate acestea sunt proiecte secrete ale guvernului
american prin care el încearcă să ne ascundă prezenţa
extratereştrilor
pe
planetă
noastră.
Proiectul PLATO – este proiectul responsabil cu relaţiile
diplomatice cu extratereştrii. Acest proiect a asigurat un tratat
formal (ilegal în conformitate cu Constituţia SUA) cu
extratereştrii. Termenii acordului sunt reprezentaţi de
următoarele lucruri: extratereştrii oferă guvernului SUA
tehnologia avansată extraterestră şi se obligă să nu intervină în
politică. În schimb, Guvernul american e de acord să păstreze
prezenţa lor pe Pământ drept secret, să nu intervină în niciun fel
în acţiunile lor şi să le permită acestora să răpească oamenii şi
animalele. Extratereştrii au fost de acord să furnizeze periodic o
lista cu
u cei răpiţi, pentru că guvernul să cunoască acest lucru.
Proiectul SIGMA – este proiectul care a stabilit pentru prima
oară comunicaţiile cu extratereştrii şi este în continuare
responsabil pentru aceste comunicaţii.
Proiectul AQUARIUS – este proiectul care stabileşte istoria
prezenţei extratereştrilor pe Pământ şi spune adevărul despre
istoria omenirii începând cu homo sapiens.
Proiectul GÂRNEŢ – este proiectul responsabil pentru
controlul tuturor informaţiile şi documentelor cu privire la
subiectul extratereştrilor.
Proiectul PLUTO – este un proiect responsabil pentru
evaluarea tuturor informaţiilor cu privire la OZN
OZN-uri şi la
tehnologia spaţială.
Proiectul POUNCE – a fost creat pentru a recupera toate
aparatele doborâte sau prăbuşite ale extratereştrilor.
extratereşt
Acest
proiect a oferit “basme” şi operaţiuni de acoperire, pentru a
masca adevărul, ori de câte ori a fost necesar. Proiectul a fost un
succes şi este derulat şi în ziua de astăzi.
Proiectul REDLIGHT – a fost creat pentru a se testa navele
recuperate
te ale extratereştrilor. Acest proiect a fost amânat,
întrucât după fiecare încercare, nava era distrusă şi piloţii
decedaţi. Acest proiect a fost realizat în “Zona 51” din
Nevada.”[1] SURSE http://www.lovendal.ro/wp52/proiectele-ultrasecretehttp://www.lovendal.ro/wp52/proiectele
ale-guvernului-american-au-legătură-cu-extratereştrii
extratereştrii-aţi-auzit-de-proiecteleplato-sigma-aquarius-sau-redlight/
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Atacurile nu mai vin doar din cer, ci și
prin Internet!
La vechile strategii războinice, armate la sol, avioane în
aer, bombe etc., se adaugă azi războiul din cyberspaţiu, cel
care ar putea face mai multe pagube decât e conştientă
lumea.
ăsăm deoparte acuzele de campanie electorală şi
abordarea de tip Război rece „reîncălzit”, cum că Rusia a
atacat cibernetic SUA pentru a influenţa alegerile din
noiembrie din SUA, pentru a aduce în discuţie noua abordare a
marilor țări privind războiul cibernetic, adică preluarea
informaţiilor existente în giganticele servere din lume, cele care
păstrează date de importanță strategică, de securitate
ecuritate naţională.
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De fapt, tocmai din posibilitatea de a pătrunde în aceste servere
s-aa lansat în SUA problema securităţii cibernetice, a războiului
cibernetic, noţiuni pe care SUA le cunosc bine, de vreme ce ele
deţin puterea în acest domeniu, şi presupun
upun că şi alte puteri
(China, Rusia etc.) ar putea face uz de ele, afectând hegemonia
americanilor în lume.
Acesta este motivul pentru care războiul cibernetic a devenit o
provocare mondială şi pentru care experţi în acest domeniu, şefi
ai unor mari companii americane de anti-hackeri,
hackeri, propun
viziuni
pentru
un
viitor
nu
foarte
îndepărtat.
Unul dintre aceşti șefi este Eugene Kaspersky, şeful Kaspersky
Lab, una dintre cele mai importante companii producătoare de
soluţii de securitate, care, prezent la Bucureşti
reşti cu ocazia
Conferinţei Internaţionale „Noile provocări globale de
securitate cibernetică”, declara că „statele lumii, printre care şi
România, au nevoie acută de programe de educaţie în
securitate cibernetică aplicate în mediul şcolar, universitar şi,
nu în ultimul rând, pe segmentul întreprinderilor mici”.
Pericol mare!
Eugene Kaspersky declara, într-un
un lung interviu pentru
Agerpres, că „cele mai periculoase atacuri informatice se vor
îndrepta către sectorul financiar şi cel al infrastructurilor fi
fizice
(reţele de energie electrică etc.)”. Este limpede că la nivelul
marilor puteri s-aa declanşat o cursă a „înarmărilor” în războiul
cibernetic, cum a fost cu decenii în urmă cursa înarmărilor
nucleare, şi aici sunt folosite resurse materiale uriaşe pentr
pentru ca
părţile, unele sau altele, să deţină controlul asupra informaţiilor
de securitate naţională. Se atacă cibernetic, dar în acelaşi timp e
nevoie de scuturi de apărare împotriva atacurilor.
În mod oficial, Kasperski este plasat în domeniul securităţii
cibernetice și ar trebui să producă „scuturi” în fața atacatorilor,
deşi există presupuneri că se ocupă şi cu „atacurile”, cel puţin
prin datele pe care le pune la dispoziţia agenţiilor de securitate
americane. Numai că, anunţând lumea că atacatorii, „hack
„hackerii
ruşi”, sparg serverele strategice americane, Kasperski nu
dovedeşte că produce cele mai eficiente „scuturi” cibernetice!
Cert este ca în noul război armele nu zdrăngăne ca altădată, ci
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sapă în subterane, atacând prin reţeaua globală de internet. Cum
se comportă piaţa din România din acest punct de vedere?
Eugene Kaspersky este convins că „securitatea cibernetică este
foarte importantă pentru fiecare naţiune. Trăim cu toţii în
acelaşi spaţiu cibernetic, dar care are noi frontiere. Asta ce
înseamnă? Că tot ceea ce se întâmplă într-un
într
anumit loc este
important şi pentru România, iar ceea ce se întâmplă în
România poate fi periculos pentru restul lumii”.
Sunt amintite acţiuni belicoase precum atacurile împotriva
infrastructurii naţionale: „Numai anul trec
trecut, de exemplu, am
avut un caz în Ucraina, asupra reţelei de energie electrică. Am
asistat la un blackout produs de către infractorii cibernetici.
Mai avem atacurile asupra sistemului informatic al spitalelor,
unul dintre cele mai periculoase tipuri de atacuri.
ata
Practic, la
ora actuală, cele mai periculoase scenarii care ar putea afecta
o ţară din punct de vedere informatic vizează sectorul financiar
şi infrastructura fizică sau telecomunicaţiile. Mă tem că în
viitor vom vedea şi mai multe atacuri”, atrage atenţia Eugene
Kaspersky.
O observaţie: Era digitală, chiar şi a patra revoluţie industrială,
a născut monştri şi monstruleţi, asta nu mai poate fi negat. Un
asemenea monstru, care se vede astăzi cu ochiul liber, este
faptul că dezvoltarea industriei internetului
netului şi a „internetului
lucrurilor” a lăsat în urmă securitatea cibernetică. Aflăm zilnic
de tehnologii noi legate de internet, dar internetul este la mâna
hackerilor deoarece nu s-aa produs o revoluţie şi în tehnologiile
de securitate a datelor. Tot giganticul
anticul volum de date digitale nu
este apărat de nimic şi nimeni nu ştie unde ajung aceste date,
cum sunt ele traficate, în folosul cui!
Aici lucrurile au rămas în urmă destul de periculos, am putea
spune. Aşa se face că industria de hacking a luat
luat-o înainte, în
vreme ce soluţiile de securitate au rămas nepermis de mult în
urmă! Şi asta pentru că, aşa cum constata şi Eugene Kaspersky,
la fel ca mediul înconjurător ameninţat din toate părţile,
„ecosistemul IT este vulnerabil, iar vestea proastă este că
infracţiunile
acţiunile cibernetice vor continua să crească, pe fondul unei
profesionalizări din ce în ce mai mari a atacatorilor”.
Paşi spre criptarea datelor
Paşi mici se fac, chiar dacă asta nu convine agenţiilor care se
ocupă cu supravegherea informaţiilor la nivel
nive global. Protejarea
informaţiilor existente în platformele mobile ale utilizatorilor de
pretutindeni se poate face, după cum spunea şi Edward
Snowden, fost analist la NSA, prin criptarea mesajelor de tip
mail, sms etc. Facebook, care printre altele se ocupă
ocu
(nu
singură) de transmiterea tuturor informaţiilor personale spre
agenţiile abilitate de supraveghere, a anunţat că „serviciul său
de mesagerie, Messenger, permite de acum înainte ca schimbul
de mesaje în varianta criptată să fie accesibil pentru toţi cei
c
aproape un miliard de utilizatori ai serviciului”, după cum scriu
theverge.com şi wired.com.
Facebook declara că noua facilitate „va permite de acum
utilizatorilor serviciului să beneficieze de comunicare criptată,
de tipul utilizator-utilizator, astfel
el încât nici Facebook şi nici
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agenţiile federale de aplicare a legii nu vor putea avea acces la
conţinutul convorbirii respective”.
Să spunem că, doar în România, numărul celor care au un cont
de Facebook a ajuns la 8,8 milioane, la finele lunii septembrie!
Recent, şi cei de la Google au lansat o aplicaţie similară, numită
Allo, care include opţiunea criptării comunicării între utiliza
utilizatori.
Spre deosebire de WhatsApp, ale căror mesaje sunt criptate de
la lansarea aplicaţiei, funcţionalitatea „Conversaţii Secrete” a
Messenger trebuie selectată manual de utilizator la începutul
fiecărei convorbiri, nefiind prestabilită ca atare de aplicaţie.
aplicaţ
Interesant, serviciul „Conversaţii Secrete” al Messenger suportă
schimbul de mesaje, fotografii şi emoticoane, însă deocamdată
nu este disponibil pentru imagini gif, clipuri, conferinţe video,
comunicare voce sau plăți
ți online, după cum scrie zdnet.com.
Aşadar, când vorbim despre securitatea cibernetică, vorbim doar
despre cea de interes naţional; utilizatorii globali sunt în
continuare „victime colaterale” ale acestui război asimetric.
Sursa: zdnet.com

Cele mai periculoase telefoane mobile care
iradiază puternic şi pot produce cancer
Utilizarea a doar 15 minute a anumitor telefoane
mobile poate declanşa schimbări ale celulelor cerebrale,
asociate cu diviziunea celulară canceroasă, conform celor
mai recente cercetări efectuate la Institutul de Ştiinţă
Weizmann din Israel.
ezvoltările tehnologice din ultimii 40 de ani au făcut ca
industria telecomunicațiilor
țiilor să cunoască un asalt uriaş.
Memorie, procesor, cameră foto, display sau sistem de
operare sunt doar câteva dintre criteriile luate în calcul la
achiziţionarea telefonului mobil. Cu toate acestea, majoritatea
omite un lucru esenţial: nivelul de radiaţii emise de celulare,
care afectează creierul. Ce sunt radiaţiile? Telefonul mobil
funcţionează pe baza reţelei GSM, emite
te şi recepţionează unde
electromagnetice, radiaţiile emise fiind asemănătoare cu cele ale
cuptorului cu microunde de putere mică. Emisiile de unde
sonore, electromagnetice sau de particule care se propagă sub
formă de raze în toate direcţiile implică radiaţiile.
aţiile. Există două
tipuri de radiaţii: Radiaţii neionizate (electromagnetice) –
undele radio, microundele, ultrasunetele, lumină, UV Radiaţii
ionizante, care la rândul lor, se împart în: ♦ Radiaţii alfa – au
putere mare de ionizare, nu trec prin hârtie, sunt
unt invizibile şi
afectează ţesuturile interne ♦ Radiaţii beta – periculoase pentru
organismul uman ♦ Radiaţii gamma – pot pătrunde în organism
♦ Radiaţii x – sunt radiaţii gamma cu energie scăzută, străbat
ţesuturile, însă nu pot penetra oasele.
Efectul undelor electromagnetice asupra organismului
Undele electromagnetice acţionează asupra moleculelor din
corpul uman, eliberând radicalii liberi. Combinaţi cu proteinele
sau acizii nucleici din celule, aceştia le modifică structura, ceea
ce duce la consecinţe
ţe grave asupra sănătăţii organismului: ♦
Deterioarea membranei hematiilor sau celulelor roşii ♦
Distrugerea leucocitelor sau celulelor albe ♦ Modificarea
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structurii acizilor nucleici, care duce la mutaţii genetice şi
cancer.
Telefoanele mobile pot producee cancer
Cei mai expuşi pericolului sunt copiii care folosesc telefonul
mobil, întrucât craniul lor permite o penetrare mai adâncă a
radiaţiilor, spune dr. John Bucker, director asociat al Institutului
Naţional de Sănătate al SUA, Programul Naţional de
Toxicologie.
xicologie. Cele mai nocive telefoane iPhone 6 este cel mai
nociv telefon din lume, din punctul de vedere al radiațiilor
radia
emise. Acest telefon are activate toate sistemele de comunicaţii
în acelaşi timp (GPS, wifi, 3G, bluetooth), nivelul de radiaţii
fiind extrem
xtrem de periculos. Nivelul SAR (Specific Absorption
Rate = Rata specifică de absorbţie) este de 1,59 W/kg, acesta
măsurând rata de absorbţie a radiaţiilor de către ţesutul uman,
ceea ce îl propulsează în topul telefoanelor mobile cele mai
periculoase pentru
ru sănătate. Pe locul 2 în topul celor mai
periculoase telefoane mobile se află Motorola Droid Maxx, la
egalitate cu Motorola Droid Ultra. În cazul ambelor modele,
nivelul SAR este de 1,54 W/kg. Veste proastă pentru fanii
Blackberry: modelele Z10 şi Z30 au un nivel de 1,42, respectiv
1,41 W/kg. Următorul pe listă este Nokia Lumia 925 şi Lumia
928, fiecare având câte un nivel SAR de 1,4 W/kg. Telefoanele
cu indice mai mic de radiaţii periculoase Cel mai mic indice de
radiaţii din lume se găseşte la telefonul Verykool Vortext R
S90, al cărui nivel SAR este de doar 0,18 W/kg. Firma Samsung
este următoarea pe lista, Galaxy Note având un nivel de
absorbţie a radiaţiilor de doar 0,19 W/kg, în timp ce unul din
cele mai puţin nocive modele de la HTC este ONE V, cu o
valoare SAR de 0,455 W/kg. Sursa: http://topremediinaturiste.ro/cele
http://topremediinaturiste.ro/celemai-periculoase-telefoane-mobile-care-iradiaza
iradiaza-puternic-si-pot-producecancer/

Cuptorul cu microunde – dușmanul de
moarte din casa ta
E posibil ca milioane de oameni să-și sacrifice
sănătatea fără să știe de pericolele la care se expun?
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e ce a interzis Uniunea Sovietică aceste aparate în anul
1976?
Cine a inventat cuptorul cu microunde și de ce?
Cum funcționează acesta?
Sunt câteva întrebări la care vom încerca să răspundem în acest
articol. Răspunsurile ar putea să va șocheze așa de tare, încât,
dacă dețineți
țineți unul, nici măcar să nu vreți să-l
să dați altcuiva, ci
pur și simplu să-l aruncați la gunoi.
Dacă e atât de periculos, de ce există pe pia
piață?
În prezent, foarte mulți
ți români posedă în bucătăria lor un
asemenea cuptor. De fapt, sunt puțini
țini cei care nu-l
nu au. Să nu
mai vorbim de restaurante și chiar bucătăriile din birourile unor
firme, unde cuptorul cu microunde este un element de bază.
Faptul că este ieftin, ușor
șor de folosit și își face treaba într-un
într
mod aparent curat și rapid, dă o valoare considerabilă acestui
aparat în bucătărie. Puțini
țini sunt cei care știu că aceste aparate

Lohanul nr. 40, decembrie 2016

dezbateri
sunt periculoase. De ce? Păi, dacă ar fi periculoase, guvernul
ne-ar spune nu? Cineva s-ar sesiza și ar fi interzise, nu? Ei
bine…, se pare că NU!
Cum funcționează!
Microundele sunt o formă de energie electromagnetică, precum
undele radio, și ocupă o parte din spectrul de putere sau energie
electromagnetic. Ele sunt o formă de unde foarte scurte (de
unde și numele) care călătoresc cu viteza luminii. În lumea
modernă, microundele sunt folosite la telefonia pe distanțe mari,
programe de televiziune, internet, sateliți ș.a.m.d. Dar pentru
mulți dintre noi, acestea reprezintă doar o noțiune legată de
gătirea sau încălzirea rapidă a alimentelor.
Fiecare cuptor cu microunde are în dotare un magnetron, un tub
în care electronii sunt afectați de câmpurile magnetice și
electrice în așa fel, încât să producă radiații de microunde la
aproximativ 2450 MHz. Aceste radiații interacționează cu
moleculele din alimente. Toate undele își schimbă polaritatea de
la pozitiv la negativ cu fiecare ciclu al undei. În cazul
microundelor, această schimbare are loc de milioane de ori pe
secundă. Moleculele alimentelor, în special cele ale apei, au un
capăt pozitiv și unul negativ, precum un magnet are polaritate
nord și sud.
În modelele comerciale, aceste cuptoare au o putere de 1000 de
wați. În timp ce microundele generate de magnetron
bombardează alimentele, ele fac moleculele polare să se
rotească la aceeași frecvență de milioane de ori pe secundă.
Toată această agitație creează fricțiune moleculară, care
încălzește mâncarea. Fricțiunea însă este și cauza multor
deteriorări ale moleculelor dimprejur, pe care le distruge, le
rupe sau le deformează forțat.
Făcând o comparație cu soarele, microundele generate de soare
sunt bazate pe principiile curentului direct pulsat, care nu
creează căldură prin fricțiune. Microundele generate de
cuptoare folosesc curent alternativ, care creează căldură prin
fricțiune. La ele, energia undelor se duce într-o singură
frecvență îngustă din spectrul energetic, pe când energia
soarelui operează într-un spectru de frecvență foarte larg. În
vreme ce căldura soarelui vine progresiv, din exterior în
interior, în cazul microundelor de la cuptoare, căldura vine
dinspre interior în afară. Poate explicația asta e puțin prea
tehnică sau științifică (și pe mine m-a obosit), dar trebuie să
cunoști cum funcționează un lucru pentru a-l înțelege.
Periculos pentru bebeluși!
Din păcate, tot mai multe mame tinere folosesc microundele
pentru a încălzi laptele bebelușilor. Pentru multe dintre ele, este
o metodă rapidă și ușoară, dar ele nu realizează că, de fapt, cele
câteva minute câștigate pot afecta serios sănătatea
pruncilor. Într-un articol publicat în 1989 într-una dintre cele
mai respectate reviste de medicină, Lancet, dr. Lita Lee afirmă:
„Formulele pentru bebeluși încălzite la microunde transformă
anumiți aminoacizi trans în izomeri cis sintetici. Izomerii
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sintetici nu sunt activi biologic. Mai mult de-atât, un aminoacid,
L-prolina, este convertit în d-izomer, cunoscut a fi o
neurotoxină (otravă pentru sistemul nervos) și o nefrotoxină
(otravă pentru rinichi). Este destul de rău nu numai faptul că
bebelușii nu sunt alăptați la sânul mamei, dar acum le este dat
„lapte fals”, transformat în ceva otrăvitor prin microunde”. O
modalitate mult mai sigură ar fi încălzirea recipientului cu lapte
la jetul de apă caldă al chiuvetei sau într-un vas cu apă caldă, pe
aragaz, testând din când în când temperatura. Cele câteva
minute în plus nu merită riscul la care ne supunem copiii. Un alt
pericol vine din faptul că, în cazul cuptoarelor cu microunde,
încălzirea alimentelor nu este uniformă, așa că, unele părți sunt
mai calde, iar altele mai reci. Au fost cazuri când bebelușii s-au
ars pe buze din cauză că mamele testaseră temperatura într-o
porțiune mai rece.
Sângele încălzit la microunde omoară!
În 1991, a existat un proces în Oklahoma, în care un spital a
folosit la o transfuzie sânge încălzit la microunde. Cazul a
implicat o pacientă, Norma Levitt, care, în urma unei operații la
șold, a primit o transfuzie de sânge încălzit la microunde de
către o asistentă. În urma transfuziei, pacienta a murit. Aceasta
tragedie dovedește că încălzirea prin microunde are efecte mult
mai periculoase decât credem. Sângele pentru transfuzii este
încălzit câteodată, dar în nici un caz la cuptorul cu microunde.
În cazul de mai sus, sângele a fost alterat, astfel încât a provocat
moartea. Este clar că încălzirea alimentelor în acest mod
alterează mâncarea printr-un proces cu multe necunoscute. Iar
în momentul în care ne hrănim cu aceste alimente, ingerăm și
toate aceste necunoscute. Pentru că organismul nostru este prin
natura lui electrochimic, orice forță care disturbă sau schimbă
evenimentele electrochimice, va afecta cu siguranță într-un mod
major și fiziologia corpului.
Fapte și dovezi științifice
Într-un studiu publicat în 1992 de Raum & Zelt numit Studiu
comparativ între mâncarea pregătită convențional și cea
pregătită în cuptorul cu microunde, autorii afirmă: „O simplă
ipoteză a medicinii tradiționale spune că introducerea în corpul
uman de molecule și energii cu care acesta nu este obișnuit, este
foarte probabil să producă mai mult rău decât bine. Mâncarea
preparată la microunde conține atât molecule, cât și energii care
nu sunt prezente în alimentele gătite în modul tradițional, adică
la foc. Energia microundelor de la soare și stele e bazată pe
curent direct. Microundele produse în mod artificial, inclusiv
cele din aceste cuptoare, sunt produse prin alternarea curentului
și forțează inversarea polarității de milioane de ori pe secundă
în fiecare moleculă din alimentele pe care le ating. Producerea
de molecule nenaturale este inevitabilă. S-a observat că amino
acizii care se formează în mod natural suportă schimbări
izomerice și transformări în forme toxice sub impactul produs
de microundele din aceste cuptoare”.
Studiul clinic elvețian
Doctorul Hans Ulrich Hertel, care este acum pensionar, a lucrat
ca cercetător în domeniul alimentației pentru una din marile

Lohanul nr. 40, decembrie 2016

dezbateri
companii de profil elvețiene, ale cărei afaceri sunt la nivel
global. Cu câțiva ani în urmă, el a fost concediat pentru ca a pus
întrebări în legătură cu anumite proceduri prin care alimentele
erau preparate, proceduri ce deteriorau mâncarea.
În anul 1991, dr. Hertel, împreună cu un profesor de la
Universitatea Lausanne, au publicat un studiu, arătând că
mâncarea preparată la cuptorul cu microunde prezintă riscuri
mai mari asupra sănătății decât mâncarea pregătită în mod
convențional. De asemenea, în nr. 19 al revistei Franz Weber a
apărut un articol în care se arată faptul că alimentele pregătite la
cuptorul cu microunde au efecte cancerigene asupra sângelui.
Doctorul Hertel este primul om de știință care a efectuat un
studiu de calitate asupra efectelor pe care le au nutrienții supuși
cuptorului cu microunde asupra sângelui și fiziologiei corpului
uman. Studiul său restrâns dar foarte bine documentat a arătat
forța degenerativă a cuptoarelor cu microunde asupra
alimentelor. Concluzia științifică a fost aceea că prepararea la
cuptorul cu microunde modifică nutrienții din mâncare,
schimbări având loc și în sângele celor care consumă aceste
alimente, ceea ce duce la deteriorarea organismul uman.
Studiul a fost făcut împreună cu dr. Bernard H. Blanc de la
Institutul Federal de Tehnologie din Elveția și în colaborare cu
Institutul Universitar de Biochimie, de asemenea din Elveția. La
intervale de 2 până la 5 zile, voluntarii participanți la studiu au
primit una din următoarele variante de mâncare pe stomacul
gol: (1) lapte crud; (2) același lapte gătit convențional; (3) lapte
pasteurizat; (4) același lapte crud înfierbântat la cuptorul cu
microunde; (5) legume crude de la o fermă organică; (6)
aceleași legume gătite în mod convențional; (7) aceleași legume
înghețate și dezghețate într-un cuptor cu microunde; și (8)
aceleași legume gătite la cuptorul cu microunde. După ce
voluntarii au fost izolați, le-au fost recoltate probe de sânge
înainte să mănânce, iar apoi le-au fost luate alte probe, la
anumite intervale după ce au mâncat alimentele în cauză.
S-au descoperit schimbări semnificative în sângele recoltat de la
cei care au mâncat alimentele gătite în cuptorul cu microunde.
Acestea au implicat în special hemoglobina, colesterolul (mai
ales raportul dintre HDL și LDL) și limfocitele. Nivelele de
hemoglobină au scăzut, iar nivelele de leucocite și colesterol au
crescut, în vreme ce limfocitele au scăzut. Toate aceste semne
au indicat efectul de degenerare. A fost introdusă o bacterie
luminescentă (care emite lumină) pentru a detecta schimbările
energetice din sânge. Atunci când bacteria a fost expusă
sângelui obținut după consumul de alimente preparate în
cuptorul cu microunde, au fost constatate creșteri energetice
semnificative. Acest lucru l-a făcut pe doctorul Hertel să
concluzioneze că astfel de energii, derivate tehnic, sunt preluate
de om prin ingerarea mâncării modificate de microunde.
Dintre toate substanțele naturale, care sunt polare, oxigenul din
moleculele de apă interacționează cel mai sensibil. Acesta este
modul în care funcționează prepararea alimentelor la cuptoarele
cu microunde. Se produce o fricțiune violentă în moleculele
apei din interiorul alimentelor. Acest fenomen este diametral
opus metodei convenționale de gătit, în care căldura se
transmite din exterior spre interior. Aceeași deformare violentă
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care are loc în corpurile noastre când suntem supuși radiației are
loc și în moleculele alimentelor pregătite astfel. Dar aceste
cuptoare mai produc și altfel de componente numite radiolitice,
care sunt create prin decompoziția moleculară, ca rezultat direct
al radiației.
Producătorii de cuptoare cu microunde insistă asupra faptului ca
alimentele preparate cu microunde nu au nivele de componente
radiolitice semnificativ mai mari, față de cele preparate
convențional. Dar din cele prezentate aici cred ca e destul de
clar ca aceasta este o minciună. E ca și cum cei de la
McDonalds ar spune că Big Mac nu e mai dăunător sănătății
decât chifteluțele bunicii.
În urma studiilor de felul acesta, se pun întrebări care ridică
suspiciune. De ce nu există studii mai mari, făcute și în alte țări,
precum SUA? De ce preocupările vizează mai degrabă modul
de manipulare a acestor dispozitive, decât efectele lor directe?
Personal cred că pentru cei care controlează lumea și implicit
sănătatea oamenilor, un astfel de adevăr ar fi ca un început de
avalanșă. În momentul în care oamenii vor realiza că au fost
mințiți și otrăviți atâția ani, vor deveni suspicioși asupra mai
multor lucruri din viața lor și vor începe să pună întrebări și să
ceară răspunsuri clare. Acest lucru trebuie evitat! Scopul lor
este ca oamenii să fie ignoranți, bolnavi și lipsiți de energie,
pentru ca în eforturile lor disperate de supraviețuire nu aibă
timp să-și pună întrebări de acest gen și astfel să consume în
continuare otrăvurile scumpe, ambalate frumos.
Căutarea independentă a adevărului
Cu ceva ani în urmă, pe când era în clasa a 6-a, un tânăr
admirabil din Cluj, care are acum 18 ani, a făcut un experiment
în cadrul unui proiect științific al școlii pe care o urma. Tânărul,
pe nume Na’im Zerbes, și un prieten apropiat, a găsit 12
voluntari dispuși să participe la experimentul lui. El le-a dat să
mănânce, timp de 3 zile, pe rând legume în stare crudă, încălzite
convențional și încălzite la cuptorul cu microunde . Apoi a
testat urina colectată de la fiecare, a doua zi dimineața și a pus
datele cap la cap. Bineînțeles că rezultatele au arătat că cea mai
sănătoasă mâncare este cea crudă pe când cea mai nesănătoasă
este cea încălzită la cuptorul cu microunde. Cu acest proiect,
tânărul Na’im, care studia în regim de învățământ la distanță la
o școală din Canada (având mama canadiancă și tatăl român), a
câștigat premiul întâi pe țară în cadrul unui concurs
numit Canada Wide Virtual Science Fair.
Încercări de a ascunde adevărul
În momentul în care doctorii Hertel și Blanc și-au publicat
rezultatele, autoritățile au reacționat. O organizație comerciala
puternica, Asociația Elvețiana de Distribuitori de Electronice
Menajere și Industriale, l-au forțat în 1992 pe președintele
Tribunalului de la Sftigen, Berna, să emită un ordin împotriva
celor doi doctori. În 1993, doctorul Hertel a fost condamnat
pentru ” intervenirea în comerț” și i s-a interzis să publice restul
rezultatelor sale. Cu toate acestea Hertel nu s-a dat bătut și s-a
luptat pentru mulți ani împotriva acestei decizii. În cele din
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urmă, în 1998, Curtea Europeana a Drepturilor Omului de la
Strasbourg, a inversat decizia hotărând că s-a comis un abuz
împotriva lui Hertel în 1993.
Cine a inventat cuptoarele cu microunde?
Există mai multe surse în acest sens. Pe de o parte, invenția îi
este atribuita unui american, dr. Percy Spencer, care în 1946, în
timp ce experimenta cu o tehnologie radar, a observat
întâmplător cum alimentele care erau în preajmă se încălzeau.
Pe de alta parte îi este atribuită unui englez, Leonard Gföllner.
Mai există o ipoteză interesantă, și anume că acesta a fost
inventat de naziști. Poate nu e varianta la care v-ați fi așteptat.
Dar să nu va ducă acum imaginația că era o tehnologie menită
să ucidă, ci din contră, chiar să hrănească. În timpul invaziei lor
în Rusia, nemții ar fi creat aceste cuptoare, ale căror avantaje
permiteau rezolvarea multor probleme legate de prepararea
rapidă a mâncării pe scară mare, de producerea de alimente întrun timp foarte scurt, precum și de economisirea de combustibil
pentru gătit. După război, aliații – americanii, englezii dar și
rușii – au găsit aceste cercetări medicale făcute de nemți, le-au
dus în țările lor și le-au clasificat ca secrete de stat. În vreme ce
în America, după așa zisa invenție a cuptorului cu microunde a
ajuns să facă miliarde, în Rusia, acesta a fost interzis cu
desăvârșire, iar în urma testelor pe care le-au făcut, rușii chiar
au transmis un avertisment internațional referitor la pericolele,
atât biologice, dar și de mediu înconjurător.
Carcinogeni (substanţe care provoaca cancerul)
mâncarea preparată la cuptoarele cu microunde

în

În cartea sa, Health Effects of Microwave Radiation (Efectele
radiației microundelor asupra sănătății), precum și în edițiile din
martie și septembrie ale revistei Earth Letter (Scrisoarea
Pământului), Dr. Lita Lee afirmă că cuptorul cu microunde
scapă radiații electromagnetice, denaturează mâncarea, și
transformă substanțele din alimente în produse toxice și chiar
carcinogene. Alte cercetări citate în aceste surse au ajuns la
concluzia că aceste dispozitive sunt cu mult mai periculoase
decât se crezuse până atunci. Cercetările arată că alimentele
destinate preparării rapide, la microunde, conțin toxine eliberate
din caserolele și ambalajele de plastic în care trebuie să rămână
pe timpul preparării (Wall Street Journal, 12 Oct 1998). O serie
de studii făcute în Rusia au ajuns la concluzia că în toate
alimentele preparate la microunde se formează substanțe
cancerigene, deși niciun aliment nu a fost ținut în aparat mai
mult decât era necesar. Iată câteva din rezultatele cercetărilor
rusești:
– Carnea preparată la microunde duce la formarea de
dietanolamidă, cunoscut cancerigen
– Laptele și cerealele preparate la microunde își transformă o
parte din aminoacizi în carcinogeni
– Dezghețarea fructelor înghețate cu ajutorul microundelor
transformă glucoza și galactoza în substanțe carcinogene
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– Scurta expunere a legumelor, crude, gătite sau înghețate la
microunde, transformă alcaloizii în carcinogeni
Cercetătorii ruși au observat de asemenea și o accelerare a
degradării structurale a alimentelor și o scădere în nutrienți a
acestora. Astfel, prin expunerea la microunde, alimentele și-au
pierdut între 60 și 90% din nutrienți. Au fost observate:
– Pierderea bio-disponibilității complexelor de vitamina B,
vitamina C și vitamina E.
– Pierderea mineralelor esențiale precum și a altor factori
lipotropici în toate alimentele testate.
– Deteriorări ale unor substanțe din plante, ca alcaloizii,
glucozidele etc.
– Degradarea nucleoproteinelor din carne.
Microundele ucid apa!
Apa, elementul vital al vieții, este afectat cel mai repede și în
cel mai periculos fel de către microunde. Cum explicam mai
devreme, apa este cea mai sensibilă la interacțiunea cu aceste
unde și în consecință este afectată și denaturată în mod fatal. A
fost făcut un experiment simplu: peste o sămânță ținută în vată
sau în pământ se toarnă apă încălzită 2 minute într-un cuptor cu
microunde. Acea sămânță nu va încolți. Este un experiment ce
poate fi făcut de oricine, acasă. Concluzia: apa își pierde
proprietățile dătătoare de viață. Dacă ne gândim că oamenii sunt
70% apă, ne putem imagina ce efect au aceste radiații asupra
apei din interiorul nostru.
Radiațiile din cuptoarele cu microunde se scurg
Poate ca ați auzit de pericolul rezultat din faptul că din aceste
cuptoare se scurg radiații și atunci când nu sunt pornite. Trebuie
să recunoaștem că acest risc era mai mare cu modelele vechi,
cele mai noi fiind testate mai riguros. Adevărul e că oricum
există scurgeri, recunoscute și de instituțiile de specialitate, prin
geamul de privit, însă se spune că nu sunt în cantități
periculoase. Deoarece expunerea la radiații scade cu cât ne
aflam la mai mare distanță de cuptorul cu microunde, ni se
sugerează să stăm mereu la o distanță destul de mare de acesta.
Sistemele de siguranță necesare la fabricarea cuptoarelor cu
microunde sunt foarte stricte. Ele trebuie să aibă două sisteme
independente, care să oprească funcționarea în caz că ușa se
deschide și încă un sistem de monitorizare, care să oprească
funcționarea în cazul în care cele două sisteme de închidere nu
mai funcționează. Cu toate aceste măsuri, ar trebui să credem că
suntem în siguranță. Dar după cum afirmă o organizație nonprofit, Powerwatch: „Chiar și în cazul în care cuptorul cu
microunde funcționează corect, nivelele de radiație din
bucătărie sunt crescute și chiar mai mari decât cele emise de o
stație de telefonie mobilă aflată în apropiere. Amintiți-vă de
asemenea și de faptul ca microundele călătoresc prin pereți,
daca aparatele sunt lipite de aceștia”. Exista afirmații cum că un
singur cuptor cu microunde lipit de peretele bucătăriei poate
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radia în toate apartamentele de pe scara respectivă. Cercetările
au relevat faptul că și dacă stăm la o distanță de un pas de
cuptor suntem expuși
și la o cantitate de radiații în mod clar legată
de leucemie.
ucemie. Deci, pentru cei care au un astfel de aparat, este de
preferat să nu stați
ți în prejma lui prea mult timp, mai ales
femeile însărcinate și copii. De asemenea datorita faptului ca
ochii sunt foarte sensibili la radiația
ția provenită de la microunde,
exista un mare pericol de cataractă.
13 motive să-ți arunci cuptorul cu microunde
– Mâncând pe termen lung alimente preparate în cuptorul cu
microunde, vom suferi deteriorări neurologice permanente
(scurt-circuite
circuite ale impulsurilor electrice, depol
depolarizarea și
demagnetizarea țesuturilor nervoase);

– Consumul continuu de alimente preparate la microunde
determină deficiențe
țe imunitare grave în ceea ce privește
glandele limfatice și alterarea sângelui;
– Hrănirea cu astfel de alimente provoacă pierderea memoriei și
a concentrării, instabilitate emoțională
țională și chiar scăderea
inteligenței;
– Scurgerile necontrolate de radiații
ții pot provoca leucemie și
cataractă;
– Radiațiile se pot scurge prin pereți;
Amintiți-vă: Dacă udați
ți o sămânță cu apă care a stat 2 minute în
cuptorul cu microunde, ea nu va mai încolți!
încol
Sursa: http://viataverdeviu.ro

– Organismul uman nu poate metaboliza produsele
necunoscute, rezultate în urma supunerii alimentelor la
microunde;
– Producerea de hormoni este oprită sau modificată, atât la
bărbați cât și la femei;
– Efectele
tele produselor secundare rezultate în urma folosirii
cuptoarelor cu microunde sunt reziduale (pe termen lung,
permanente) pentru corpul uman;

Cum a ajuns Oliver Stone să spună
povestea senzațională
țională a lui Snowden
Filmul Snowden, care a avut premiera pe 18
noiembrie, este un thriller politic biografic regizat de Oliver
Stone și bazat pe două cărți: The Snowden Files, de Luke
Harding (ziarist la The Guardian) și Time of the Octopus,
scrisă de Anatoly Kuscherena.

A

cesta din urmă este însuși
însu avocatul rus al lui
Edward Snowden.

– Mineralele, vitaminele și alți nutrienți din alimentele
preparate în cuptoarele cu microunde sunt distruse sa
sau alterate,
astfel încât, corpul uman nu poate beneficia de ele, ori absoarbe
nutrienți alterați, care-i fac rău în loc de bine;
– Mineralele din legume sunt transformate în radicali liberi,
cauzatori clari de cancer, atunci când legumele sunt preparate la
cuptorul cu microunde;
– Alimentele preparate la cuptorul cu microunde provoacă
tumori intestinale și stomacale. Acest lucru poate explica
creșterea
șterea îngrijorătoare a cancerului de colon în SUA, unde
90% din populație folosește un astfel de aparat;
– Consumul prelungit de alimente supuse radiațiilor
țiilor cuptoarelor
cu microunde duce la înmulțirea
țirea celulelor canceroase în sângele
uman;

192

Avocatul Anatoly Kucherena, personalitate
publică la Moscova, profesor și doctor în drept,
are 56 de ani și s--a născut în Republica
Moldova, raionul Călăra
lărași, satul Mândra. Din
2013 el îl reprezintă din punct de vedere juridic pe azilantul
politic în Rusia Edward Snowden. Pro bono. Între timp a scris
și o carte despre fostul agent american.
În aprilie 2015, WikiLeaks a
publicat sumele vehiculate în juru
jurul
filmului: Kucherena a primit un
milion de dolari, iar ziaristul de la
The Guardian 700.000 de dolari
pentru drepturile de ecranizare a
cărților.
ților. Regizorul Oliver Stone ar
fi încasat 600.000 de dolari pentru
scenariul filmului.
Inițial,
țial, Oliver Stone s-a
s ferit de
subiectul „Snowden”
Prima oară când i ss-a propus lui
Oliver Stone subiectul „Snowden”, acesta s-a
s arătat destul de
circumspect. La momentul acela era ocupat cu alt subiect
controversat: ultimii ani din viața
ța lui Martin Luther King, cu
Jamie Foxx în
n rolul principal. Ulterior, acest proiect a fost
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anulat. Regizorul a spus că deocamdată nu-și
și dorește încă un
proiect la fel de sensibil. Tocmai fusese criticat masiv pentru
filmul său W. (2008), în care îl portretiza pe George Bush ca
fiind „cel mai rău președinte
ședinte al SUA din toate timpurile, e
drept, după Nixon”.
O serie de evenimente ulterioare l-au
au convins pe Stone să facă
filmul. Mai întâi, Glenn Greenwald (unul din jurnaliștii
jurnali
contactați
ți anonim de Edward Snowden încă dinainte de
„trădare”) l-a rugat pe Oliver Stone să-ll ajute cu ni
niște sfaturi în
legătură cu o eventuală
ventuală ecranizare după cartea sa. Apoi, câteva
luni mai târziu, însuși
și avocatul lui Snowden, Anatoly
Kucherena, l-a sunat pe regizor și i-aa oferit spre vânzare
drepturile de ecranizare a cărții
ții sale. Cei doi ss-au întâlnit la
Moscova, într-o locație secretă,
etă, iar Oliver Stone a apreciat
cartea
ca
fiind
foarte
„dostoievskiană”. La momentul
respectiv, regizorul nu se hotărâse
dacă filmul său va fi ficțiune,
precum cartea (mai precis, cu
numele personajelor schimbate),
sau povestea reală.
În ianuarie 2014 a avut loc prima
întâlnire dintre Oliver Stone și
Edward Snowden, la Moscova. S-a
hotărât că filmul trebuie făcut.
Snowden nu a dorit să primească
niciun ban pentru implicare. În
schimb, a cerut ca banii săi să meargă către ziarul The
Guardian.
Întrebat ce șanse
nse sunt ca Edward Snowden să se întoarcă
vreodată acasă, regizorul american Oliver Stone a răspuns că,
din păcate, pragmatismul e la putere în America zilele astea.
„Statele Unite nu-ll vor ierta pe Snowden niciodată, poate doar
dacă schimbarea vine de sus, de la președinte.
ședinte. Obama nu ll-a
ajutat deloc până acum. Din contră.”
Filmul a avut premiera anul acesta la Festivalul Interna
Internațional de
Film din Toronto, iar o săptămână mai târziu a intrat în
cinematografele din SUA.
Actorul Joseph Gordon-Levitt (Inception, The Dark Knight
Rises, Looper, 500 Days of Summer) joacă rolul lui Edward
Snowden.
Povestea lui Edward Snowden
În 2013, Edward Snowden, agent secret al CIA și ulterior al
NSA, își
și părăsește definitiv postul împreună cu un mare volum
de documente referitoare
toare la programele de supraveghere și
spionare derulate de serviciile americane, programe despre care
nici măcar Congresul nu avea cunoștință
ștință (sau nu oficial).
Zboară la Hong Kong, unde predă o mare parte din documente
unor jurnaliști britanici. (În urma acestor întâlniri, în 2014 apare
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Citizenfour – Oscar pentru cel mai bun film documentar). Apoi
cere azil politic la Moscova, unde se află și în ziua de azi.

S-a
a constatat că Facebook-ul
Facebook este dăunător
pentru încrederea în sine
Jaime E. Sidani, Brian A. Primrack
Adulţii tineri care petrec mai mult timp navigând pe
site-urile
urile de socializare sunt mai susceptibili de a lupta cu
propria imagine. Conform unui nou studiu, acelaşi lucru
expune tinerii la riscul de a dezvolta o tulburare de
alimentaţie.

S

ocial media contribuie în mod direct la apariția
apari acestor
îngrijorări, dar este posibil să nu fie singurul factor
implicat, afirmă cercetătorii. Autorii studiului sugerează
că persoanele cu condiţii preexistente pot apela la diverse sitesite
uri de socializare pentru a se conecta cu alţi internauţi cu care să
împărtăşească propriile experienţe.
Potrivit cercetătorilor, constatările se aplică pentru toţi adulţii
tineri, indiferent de sex, vârstă, rasă sau venituri.
Oamenii de ştiinţă de la Şcoala de Medicină
edicină a Universităţii din
Pittsburgh au cercetat comportamentul a 1.765 de tineri și adulţi
din SUA cu vârste cuprinse între 19 şi 32 de ani, folosind
chestionare cu privire la modul în care utilizează rețelele
re
de
socializare. Studiul s-aa axat pe 11 dintre
dint cele mai populare
platforme de social media contemporane: Facebook, YouTube,
Twitter, Google Plus, Instagram, Snapchat, Reddit, Tumblr,
Pinterest, Vine şi LinkedIn.
Rezultatele chestionarului au fost comparate apoi cu un alt
chestionar, care a folosit instrumente de evaluare a riscurilor
legate de obiceiurile alimentare şi tulburările de consum,
inclusiv anorexie, bulimie şi creştere necontrolată a apetitului
alimentar.
Participanţii care au raportat o utilizare mai intensă a site
site-urilor
de socializare pe parcursul unei zile au fost de 2,2 ori mai
preocupaţi de imaginea propriului trup şi de alimenta
alimentație decât
cei care au fost mai puţin online. Iar respondenţii care au
verificat conturile lor din social media mai frecvent pe parcursul
unei săptămâni au avut
ut preocupările de mai sus de 2,6 ori mai
mari.
„Este cunoscut faptul că expunerea la formele tradiţionale de
media, cum ar fi televiziunea şi revistele de modă, este asociată
cu dezvoltarea tulburărilor de alimentaţie şi cu o preocupare
faţă de imaginea trupească
rupească din cauza reprezentării pozitive a
modelelor şi celebrităţilor slabe”, a declarat cercetătorul
principal Jaime E. Sidani, director adjunct al Centrului pentru
Cercetare în domeniul Media, Tehnologie şi Sănătate din cadrul
Universității Pittsburg.
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Potrivit lui Sidani, mediile sociale combină multe dintre
aspectele vizuale ale mass-media
media tradiţionale cu posibilitatea
oferită utilizatorilor de a interacţiona şi de a propaga
stereotipurile care pot duce la tulburări de alimentaţie.
„Adulţii tineri care folosesc mai mult site-urile
urile de socializare
sunt expuşi la mai multe imagini şi mesaje care să încurajeze
dezvoltarea unei alimentaţii dezordonate. Pe de altă parte, cei
care au probleme de alimentaţie şi cu imaginea propriului trup
ar putea fi interesaţi să utilizeze mediile sociale pentru a intra
în contact cu grupuri de oameni care au aceleaşi preocupări”, a
declarat profesor doctor Brian A. Primrack, asistent şi vice
vicedirector pentru sănătate şi societate în Şcoala de Ştiinţe
Medicale de la Universitatea Pittsburg.
Relativ recent, mai multe firme de social media au luat poziţie
împotriva conţinutului care au considerat că ar putea contribui
la tulburările de alimentaţie. Spre exemplu, Instagram a interzis
hashtag-urile precum „thinspiration” şi „thinspo” (în limba
engleză, „thin” înseamnă „slab”).
Cercetătorii spun că sunt necesare mai multe studii pentru a
înţelege complet problema.

Triplu joc MK-Ultra
Ultra în Orlando

Atentatul din Orlando din 12 iunie 2016 este cel mai
grav atac armat din istoria Statelor Unite după numărul de
victime, dar și cel mai grav act terorist de pe teritoriul
american, după atentatele din 11 septembrie 2001.

C

onform datelor oficiale, 500 de oameni au fost uciși
uci cu
focuri de armă într-un
un club de noapte gay din ora
orașul
american Orlando. Atacatorul a fost identificat ca Omar
Mir Seddique Mateen, cetățean
țean american în vârstă de 29 de ani,
musulman cu origini afgane. Agenția
ția de știri Amaq, afiliată
ISIS, a raportat că grupul militant islamist este responsabil
pentru atentat. Totuși,
și, președintele Barack Obama a declarat că
nu s-aa descoperit nicio legătură a autorului masacrului cu
organizația teroristă Stat Islamic. Aceasta este varianta oficială,
oficială
dar conform unor investigatori independenți,
ți, pare destul de
sigur că incidentul Orlando a fost un atac de tip steag fals, o
lucrătură din interior, cu un scenariu în stilul Gladio.
Deoarece toate informaţiile date de autorităţi sunt strict
cenzurate şi limitate drastic, este dificil să-ţi
ţi dai seama ce ss-a
petrecut cu adevărat. Autorităţile afirmă de obicei că
restricţionarea informaţiilor este necesară pentru a preveni
copierea acestor acţiuni, dar şi pentru a se putea verifica ulterior
datele oferite de informatori.
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Autorităţile federale din SUA au intervenit şi au preluat imediat
controlul în Orlando, în virtutea Patriot Act și a securității
naţionale, deoarece au clasificat incidentul din punct de vedere
operaţional ca fiind un act terorist, chiar dacă
da nu au afirmat
aceasta în mod deschis. Acest fapt în sine face extrem de
dificilă desluşirea a ceea ce s-aa petrecut cu adevărat.
Au fost oare împușcăturile
șcăturile de la Orlando o acţiune de tip steag
fals virtuală, aşa cum au fost explozia bombei la Boston şi
atacul de la Sandy Hook, cu mulţi actori „de criză” plătiţi, şi în
care nimeni care nu a murit? Sau au exist
existat într-adevăr victime
reale?
Oare „trăgătorul”
identificat trăgea cu adevărat
focuri de armă sau totul a fost
o
înscenare?
Dacă
împuşcăturile au
a fost reale, au
mai participat și alți trăgători?
Deoarece oamenii guvernului
au control complet asupra
scenei crimei, a presupuselor
cadavre, a detectivilor (dacă există vreunul real), oricare dintre
dovezi, și toate la un loc, pot fi cu uşurinţă control
controlate, prin
reportajele de la ştiri; ei pot spune publicului orice doresc, fie că
este adevărat sau nu. Iar majoritatea telespectatorilor cred că
ceea ce difuzează mass-media,
media, care este drastic controlată din
umbră, este adevărat, chiar și atunci când, de regulă,
re
este o
minciună sau un mic sâmbure de adevăr împănat cu minciuni.
Toate acţiunile de tip steag fals necesită multe minciuni, mituri
şi o cantitate mare de informaţii contradictorii furnizate
publicului pentru a-ll face confuz şi incapabil să-şi
să dea seama ce
se petrece de fapt. Despre incidentul din Orlando a apărut o
cantitate suficientă de informaţii care ridică foarte multe
suspiciuni. Nu ar fi deloc surprinzător ca de fapt nimeni să nu fi
murit acolo. Dar pe de altă parte, se ştie sigur că CIA şi Mossad
M
conduc deseori operaţiuni teroriste înscenate cu victime reale,
ucise cu sânge rece, aşa cum a fost la Murrah sau în 11
septembrie 2001. Știm
tim că ei au tehnologia sofisticată de control
mental disponibilă pentru a realiza orice consideră, dacă ei
decid
d aceasta, tehnologie ce poate transforma în mod neaşteptat
o persoană normală într-un
un ucigaş cu sânge rece. Până când apar
mai multe dovezi circumstanţiale, încă nu putem şti cu siguranţă
ce s-aa petrecut la Orlando. Iar dacă a fost o operaţiune virtuală
cu
u actori plătiţi, puteţi fi siguri că aceştia trebuie să fi semnat
acorduri de confidenţialitate, prin care se supun la consecințe
consecin
serioase pe termen lung dacă ar dezvălui vreodată adevărul…
Atacul înscenat în America pe 11 septembrie 2001 a generat un
punct de turnură în politica SUA. Ca şi atacul de tip steag fals
de la Murrah din 1996, o altă acţiune fabricată în interior în
stilul Gladio, atacul din 11 septembrie a punctat nu numai
sfârşitul statului de drept american constituțional
constitu
ci şi, probabil,
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sfârşitul republicii americane în sine. Atacul asupra Americii
din 11 septembrie 2001 a marcat un punct major de turnură în
politica externă a SUA. Din cauza acestui atac, americanii
trăiesc acum cu teama de aşa-numita teroare a radicalismului
islamic. Dar această teroare este în totalitate bazată în prezent
pe mercenari angajaţi şi antrenaţi de America, Israel, Turcia sau
Arabia Saudită pentru MaKh – cea mai mare organizație
mondială a crimei organizate. Dar atacul din septembrie 2001 a
condus de asemenea la votarea unor legi draconice, complet
ilegale şi neconstituţionale, care practic nu au nicio jurisdicţie în
afara Washington DC, conform Constituţiei SUA, dacă este
interpretată corect. Mai specific, acestea ar fi diabolica lege
Patriot Act, legea Comisiilor Militare şi legea Autorizării
Apărării Naţionale (National Defense Authorization Act –
NDAA).
Trecerea la stilul antiterorist al ADL/IDF (AntiDefamation
League/Israel Defense Forces) a transformat America, la fiecare
nivel, într-un stat poliţienesc tip Stasi condus de Departamentul
pentru Securitate Naţională, creat şi instrumentat de israelieni,
armata privată de stat poliţienesc pentru spionaj străin a
Israelului şi de şeful ei – sionistul Rothschild (alias bancheriigangsteri ai MaKh).
Nu doar că Departamentul pentru Securitate Naţională a SUA
este un front israelian de spionaj, ci este și o organizaţie
complet ilegală, neconstituţională, criminală de tip RICO
(Racketeer Influenced and Corrupt Organization – organizație
coruptă influențată de gangsteri) pusă la cale ca modalitate de a
consolida toate serviciile secrete americane şi poliţia sub o
singură conducere, compusă din mai mulţi trădători ridaţi care
stau în vârful piramidei de putere a MaKh – Stabilimentul
Ierarhiei.
Departamentul pentru Securitate Naţională a fost pus la cale de
trădători şi perverşi care sunt dedicaţi distrugerii şi pervertirii
complete a valorilor americane.

nazişti prin experimentele realizate în lagărele de concentrare.
După cel de-al Doilea Război Mondial, anumitor nazişti de
frunte li s-a acordat imunitate completă prin intermediul
Operaţiunii Paperclip şi au fost aduşi în America – Mengele,
Gehlen, Mueller, Skorzeny, Kammler şi alte mii de naziști
asemenea lor.
Tehnologia MK-Ultra a fost adoptată de CIA după ce OSS s-a
metamorfozat în această agenţie sub autoritatea legii Securităţii
Naţionale din 1947, ca răspuns la incidentul OZN de la Roswell
şi a recuperării de resturi extraterestre (în iunie 1947).
Istoricul şi practicile curente ale MK-Ultra
Programul MK-Ultra a fost venerat de Allan Dulles şi Richard
Helms, iar mai târziu de George H. W. Bush, după ce a
dobândit putere marcantă în CIA și a condus operațiunea de
asasinare a președintelui J. F. Kennedy. Bush a făcut aceasta
utilizând grupa operativă CIA Op40 condusă din camera 40 de
la Langley.
MK-Ultra a fost de asemenea și proiectul preferat al lui Richard
Nixon.
În audierile din cadrul Congresului, Helms (puţin mai mult
decât un agent al MaKh din City-ul Londrei) a pretins că el a
distrus toate documentele MK-Ultra şi că toate programele
conexe au încetat. El a minţit însă cu bună ştiinţă.
MK-Ultra şi numeroase subprograme ale sale extrem de
sofisticate au fost secretizate, transformate în programe „negre”.
S-a stabilit acces special din interior, înalt compartimentat, înalt
secretizat, programe nerecunoscute finanţate prin operaţiuni cu
fonduri negre, cum este traficul internaţional de narcotice,
contrabanda cu arme şi variate tipuri de scheme sofisticate care
au fost concepute pentru a fura în mod acoperit şi ilegal fonduri
guvernamentale, fonduri publice şi fonduri ale corporaţiilor.

Departamentul pentru Securitate Naţională a fost de asemenea
întemeiat şi pentru a-i împiedica pe americani șă-şi
redobândească controlul asupra propriului guvern sau să
reinstituie Constituţia şi supunerea în fața Legii în America. A
fost de asemenea pus la cale pentru a servi ca agenţie maestră în
spionarea și hărţuirea dizidenţilor americani şi a populiştilor
care apar. Numărul acestora creşte pe zi ce trece, întrucât
America se îndreaptă spre o criză economică severă, iar lumea
se îndreaptă spre o resetare cataclismică majoră.

În acel moment, MK-Ultra s-a transformat într-o mașinărie de
experimente foarte sofisticate din punct de vedere tehnic şi
extrem de costisitoare, cum a fost utilizarea de LSD
(Operaţiunea Midnight Climax din San Francisco şi New York,
în care au fost folosite prostituate care le strecurau acest drog
diverşilor clienţi în băutură, uneori în cantităţi masive. Una
dintre aceste victime a devenit imediat complet psihotică şi a
ieşit afară în oraş complet goală).

Tehnologiile MK-Ultra sunt tehnologii foarte dezvoltate şi au
fost înalt perfecţionate în ultimii 50 de ani. Ele au fost
concepute în Anglia, la Institutul Tavistock, apoi s-au răspândit
în Germania la începutul anilor ʼ30 şi au fost „rafinate” de

Alte subprograme MK-Ultra au implicat medici psihiatri
spioni, bine antrenaţi la CIA, care au folosit hipnoză avansată
asistată de medicamente pentru a crea individul perfect
controlat mental, dar fără ca el să ştie aceasta. În primul rând
sufletul persoanei trebuia adormit prin traumatizare şi tortură
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extremă, iar mintea sa fracturată în compartimente
subprogramabile care să poată fi apoi accesate uşor şi liber.
Apoi noi subpersonalităţi erau instalate în minţile lor
fragmentate iar aceste subprograme puteau fi accesate prin
diferite coduri, unele bazate pe „cărţile regale” dintr-un set de
cărţi normale de joc.
Filmul extraordinar Candidatul manciurian în care a jucat
Frank Sinatra a fost blocat de către CIA pentru mai mult de un
an deoarece exista îngrijorarea că este mult prea revelator (ceea
ce şi era). Remake-ul realizat cu Denzel Washington a fost chiar
mai realist şi a inclus unele noi aspecte dezvoltate în
tehnologiile MK-Ultra. Unele dintre cele mai sinistre
experimente MK-Ultra au implicat utilizarea de tancuri de
deprivare senzorială ca formă de tortură, expuneri majore la
flashuri de radiaţii şi la ingestia de radiaţii pentru a schimba
tipul de senzaţii/impulsuri ce infuzează creierul şi a crea puteri
psihice. Acum, unele modalități de programare mentală implică
conectarea subiecţilor la o pungă de administrare intravenoasă
(sau chiar două sau trei, umplute cu substanţe psihotice cum
este placidyl, scopolamină şi amital sodic, ca şi amfetamine), iar
apoi conectarea la „servietă” – un aparat electric asemănător
unui encefalograf care se ataşează scalpului prin mulţi electrozi
mici. În acest mod, viitorii agenţi pot fi programaţi cu diferite
subprograme iar amintirile dureroase li se şterg. În ciuda tuturor
afirmaţiilor contrare (care negau existenţa acestor programe)
făcute pentru a obţine o continuă finanţare, această programare
pare să se extindă în prezent pe durata unor stagii începând cu
15 ani şi este funcţională pe deplin după aproximativ 20 de ani
în majoritatea cazurilor. Dar la acel moment mulţi agenţi încep
să îşi amintească puţin câte puţin o parte din ce li s-a făcut şi din
ce au făcut ei. Unii îşi amintesc totul în cele din urmă.
Subprogramele MK-Ultra (şi sunt sute din acestea) sunt acum
programe cu acces special, complet negat, la care se face
referire şi cu numele de programe tip „deep black”
nerecunoscute. Ele sunt operaţionale prin contractori ai
Departamentului Apărării, astfel încât să fie uşor de negat
existenţa lor, iar acum folosesc tehnologii psihotronice foarte
sofisticate cum ar fi turnurile de telefonie mobilă, fascicule
pulsatorii de microunde, unde radio de frecvenţă foarte joasă
(ELF), unde scalare, urmărire în bandă şi multe alte metode ce
implică administrarea secretă de substanţe chimice sofisticate şi
medicamente „indivizilor ţintă” precum şi unor agenţi
„somnambuli”. Dar în plus faţă de aplicarea şi dezvoltarea
tehnologiilor ca pregătire pentru agenţii „somnambuli” şi pentru
operaţiunile sub puternică acoperire, această tehnologie MKUltra este acum extinsă zilnic împotriva populaţiei SUA ca o
armă de război ultra-high-tech sofisticată. Documentul a fost
făcut public după ce o persoană „foarte din interior” l-a făcut
disponibil, deoarece întregul grup din care făcea parte acea
persoană era foarte dezgustat de tot ceea ce se petrece. Acest
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grup, Comm 12, a luptat şi încă luptă împotriva acestor
programe secrete ale CIA, care au fost toate active sub
conducerea lui George H.W. Bush şi a Cabalei Crimei
Organizate de Bush – o facţiune gen Al Patrulea Reich nazist a
sioniştilor Rothschild, numită „Aquatech”, care, se pare, era
condusă de pe o proprietate a CIA. Este un document lung care
revelează numeroase tehnologii MK-Ultra de control mental,
începând cu 1992; una dintre acestea includea utilizarea
fasciculelor pulsatorii de microunde din sistemele turnurilor de
telefonie celulară, care acum sunt în funcţiune şi operative.
Adevăratele tehnologii de control mental care sunt utilizate în
prezent implică metode care sunt atât de sofisticate încât
majoritatea persoanelor, chiar dacă li s-ar spune, pur şi simplu
nu şi-ar putea imagina sau nu ar putea crede că aceasta chiar se
petrece.
Metodologii MK-Ultra ultra-high-tech se extind în prezent
Unii agenţi „somnambuli” au fost de fapt cipaţi la nivelul
creierului, alţii au fost cipaţi funcţional prin inhalarea de
nanoparticule fără să ştie, alții prin metode aplicate în secret,
prin care li s-a rupt legătura cu sufletul şi apoi au fost
hipnotizaţi şi programaţi din „Servietă”. Unii dintre ei sunt
anesteziaţi pentru 1-3 luni, treziţi
periodic pentru menţinere şi
hrăniţi intravenos în timp ce sunt
complet reprogramaţi. În acest
mod, unii agenţi au fost învăţaţi să
vorbească mai multe limbi în
dialectul adecvat în doar câteva
luni, fiind astfel pregătiți pentru
munca sub o groasă acoperire.
Multor oameni din marea masă le va trebui mult timp ca să
accepte faptul că aceste programe de control mental incredibil
de avansate există şi sunt puse în practică, fiind folosite ca
adevărate arme. Trist de spus, dar seria de filme Bourne se
bazează pe astfel de programe reale şi pe practici tipice ale CIA,
de genul programului MK-Ultra.
Există foşti militari SUA care atunci când au părăsit armata şi sau angajat la diverse întreprinderi sau firme pentru munci
convenţionale, au fost în mod obişnuit hărţuiţi sub acoperire şi
ţinuţi în stres, în general deoarece angajatorii lor funcţionau ca
marionete ale CIA.
Aici este ideea esențială. Unii „somnambuli” pot fi ţintiţi
printr-un singur apel telefonic, unii prin satelit, unii printr-un
anumit simbol strecurat în viaţa lor zilnică. Psihotronica ultrahight-tech este principala metodă de invadare a creierului şi de
activare a misiunii, până acum. Teoretic, sute de „somnambuli”
au fost condiţionaţi şi inseraţi la toate nivelurile, de la Guvernul
SUA, la serviciile de informații, la forțele de ordine şi în
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armată, peste tot în SUA. Majoritatea agenților
agen
controlați
mental au subprograme de autodistrugere care pot fi activate
pentru a determina operativul să se autodistrugă sau să se
sinucidă. Israelienii au realizat
at condiţionarea în masă a mii de
mercenari şi wahhabiți
ți care se prezintă ca radicali islamici, prin
aceste metode, fiind făcuți
ți să creadă că vor primi un harem de
virgine pe lumea cealaltă dacă se vor arunca în aer în diverse
misiuni plănuite să accentuezee imaginea „terorismului”. Aceasta
este greu de crezut, dar în mod tragic chiar aceasta este
realitatea. Aceasta este natura actualelor Operaţiuni CIA şi
Mossad. Îndoiţi-vă de aceasta dacă doriți,
ți, dar apoi urmăriţi cu
atenție incidentul cu doi agenţi din serviciile secrete SUA care
lucrau la Casa Albă și care se întorceau de la petrecerea de
pensionare a unui coleg. La un moment dat, aceștia
știa au virat din
senin și au intrat cu mașina într-oo zonă restricţionată cu bandă
de securitate, spre gardul Casei Albe. Sau urmări
urmăriți incidentul în
care toţi agenţii de securitate care îl acompaniau pe preşedinte
în turul său în America de Sud au fost surprinşi
rprinşi cumpărând
serviciile unor prostituate sub 18 ani. Agenţilor de securitate şi
poliţiştilor care nu sunt „somnambuli” poate să li se inducă
efectiv, prin tehnologiile de control mental existente, un
comportament necuviincios, scandalos pe care ei în mod normal
nu l-ar avea.
Ce s-aa petrecut la Orlando şi de ce se crede că este un triplu
joc MK-Ultra?

engleză a DHS. Evident, această pistă nu va fi căutată sau
investigată deoarece ar însemna sfârşitul odată pentru totdeauna
a DHS, ceea ce nu se doreşte. Iar această pistă conduce direct la
DHS şi FBI.
Concluzie
Prin urmare, este rezonabil să privim atacul armat din Orlando
ca fiind un posibil atac în stil Gladio, în care să fi fost implicate
atât Mossad-ul cât și CIA. Ar putea fi o lucrătură din interior, o
acţiune de tip steag fals „triplu
iplu joc” concepută să ajute la
motivarea maselor de americani să accepte interzicerea și
colectarea armelor, să accepte corectitudinea politică şi
homosexualitatea ca norme preferate şi să-i
să motiveze pe
cetățeni
țeni să susţină extinderea maşinăriei de război pentru a duce
și mai multe războaie. Încă o dată CIA a extins teroarea de tip
steag fals pentru a manipula mintea poporului american. Şi să
nu vă aşteptaţi ca Guvernul SUA, FBI sau orice agenţie a
forțelor
țelor de ordine să investigheze cu adevărat incidentul tragic
t
de la Orlando, şi nici ca mass-media
media strict controlată să
informeze despre operațiunile
țiunile criminale orchestrate din culise.
Mass-media
media principală încă minte în cunoştinţă de cauză despre
asasinarea lui JFK, susținând
ținând în continuare că Oswald a fost
singurul
urul care a tras, fiind nebun. Cu toate acestea, 80% dintre
americani nu cred această versiune ridicolă, dar în schimb sunt
ferm convinși
și că propriul guvern a fost puternic implicat, iar
cele susținute
ținute de comisia Warren au fost numai minciuni. Sursa:
yogaesoteric.net

Care sunt principalele obiective ale mafiei khazare pentru
America în prezent, după cum au ordonat cei câțiva
țiva care conduc
din umbră, psihopaţi ridaţi, criminali în scaune cu rotile aflați
afla
aproape de finalul vieţii lor?
AR
în
- să colecteze armele americanilor, în special pe cele AR-15,
depozite mari;
- să se promoveze corectitudinea politică şi agenda LGBT, să se
facă din homosexualitate starea cea mai dorită (minimizând
astfel creşterea populaţiei şi ajutând la distrugerea familiei,
limbajului, limitelor bunului-simțț şi culturii americane);
- să fie motivaţi cetățenii
țenii să susţină extinderea maşinăriei
militare americane pentru a ataca şi distruge mai multe naţiuni
din Orientul Mijlociu, în beneficiul Israelului şi mafiei khazare.
Este un fapt binecunoscut căă serviciile secrete americane,
inclusiv CIA, îşi împart agenţii şi operaţiunile sub acoperire cu
naţiunile G7 şi cu Israel. Numeroase operaţiuni Mossad, sub
acoperire, din America au fost sponsorizate de CIA, unele
operaţiuni au fost comune, şi întotdeaunaa acestea au fost
acoperite de FBI – o „proprietate” în domeniul sistemelor
informative aflată în slujba MaKh. Cel care a realizat atacul
armat de la Orlando, Omar Mateen, pare să fi fost un informator
al Departamentului pentru Securitate Naţională a SUA ((DHS),
care a lucrat pentru firma de securitate G4S, o aparentă ramură

197

«Dacă nu auziți
ți cu toții tobele războiului,
înseamnă că sunteți
sunte surzi»
Henry Kissinger, mesagerul secret al aşa-zişilor
aşa
«iluminaţi» şi fostul secretar de stat din administraţia
Nixon, a dezvăluit în urmă cu câteva luni, în mod pretins
profetic, tabloul evenimentelor care se petrec în acest
moment în lume şi, în special, în Orientul Mijlociu.
Mijlociu

V

orbind din apartamentul său de lux din Manhattan,
eminența
ța cenușie a guvernului din umbră al Statelor
Unite a făcut o analiză, chipurile, predictivă a situației
situa
actuale geopolitice și economice, analiză ce revelează prin
conținutul
ținutul și forma în care este
prezentată tupeul și aroganța
ce sunt specifice membrilor
elitiști
ști
a
așa-zișilor
„ilumina
„iluminați“,
care își prezintă,
pentru uzul naivilor,
naiv
planurile
malefice drept profe
profeții politice
care se îndeplinesc fără doar și
poate.
„Statele Unite le-au
au ademenit până acum pe China și Rusia,
însă ultimul cui bătut în sicriu va fi Iranul, care este, desigur,
principala țintă a Israelului. Am permis
mis Chinei să-și
să mărească
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puterea militară și Rusiei să se recupereze după sovietizare,
pentru a le da acestor state un sentiment fals de bravadă, însă
acest aspect va duce la un deces foarte rapid al ambelor state.
Suntem asemenea țintașului cel isteț, care
re îl provoacă pe cel
neiscusit să ridice arma și, atunci când acesta din urmă va
cădea în capcana întinsă de noi, îl vom lovi necru
necruțător!
Războiul cumplit care este aproape să izbucnească va fi atât de
devastator, încât doar o singură superputere poat
poate câștiga – și
aceea suntem noi. Acesta este motivul pentru care statele
europene se grăbesc acum să formeze un superstat, pentru că
ele știu ce se apropie și, de asemenea, știu că, pentru a
supraviețui,
țui, Europa trebuie să devină un singur stat, întreg și
unit.
nit. Această precipitare a evenimentelor în Europa mi
mi-a arătat
faptul că ei știu foarte bine că ceea ce urmează să se petreacă
în lume este foarte aproape. O, cât de mult am visat la acest
moment încântător.“
na
„Cine controlează petrolul, controlează toate națiunile,
Cine controlează mâncarea, controlează to
toți oamenii“

ți niște simple persoane
Kissinger a adăugat apoi: „Dacă sunteți
obișnuite,
șnuite, atunci puteți să vă pregătiți neîntârziat pentru război,
mutându-vă la țară și construindu-vă ferme,
me, dar trebuie să vă
luați
ți atunci armele cu voi, pentru că hoardele înfometate nu vă
vor da pace. De asemenea, elitele noastre (Kissinger se referă
aici la așa-zișii «iluminați» – n.r.) este bine să ia aminte la
faptul că, deși vor avea paradisurile lor sigure
igure și multe
adăposturi specializate, ele trebuie să fie la fel de atente în
timpul războiului cu civilii de rând, pentru că adăposturile lor
pot fi compromise.“
După o pauză de câteva minute, făcută ca pentru aa-și aduna
gândurile, Kissinger a continuat: „Noi am dat ordine în secret
armatei că trebuie să cucerească în jur de șapte țări din
Orientul Mijlociu pentru a le exploata resursele și ea aproape
că și-a încheiat misiunea. Știți cu toții ce părere bună am
despre armata noastră, dar trebuie să vă spun că de data
aceasta conducătorii ei și-au
au îndeplinit ordinele cu
superficialitate. Am ajuns deja la ultima piatră de temelie –
adică Iranul, care într-adevăr va înclina balanța.
ța. Cât timp mai
pot China și Rusia să stea deoparte și să se uite cum America
A
pur și simplu curăță totul? Marele «urs» rusesc și «secera»
chineză se vor trezi în curând din somnul lor, moment în care
Israelul va trebui să lupte cu toată puterea și cu toate armele
sale pentru a ucide cât mai mulți
ți arabi. Sperăm că, dacă totul
va decurge conform planurilor noastre, atunci jumătate din
Orientul Mijlociu va apar ține Israelului. Tinerii noștri
no
au fost
instruiți
ți bine în ultimul deceniu, iar jocurile de război pe care
le-au
au jucat adeseori pe calculator au contribuit foarte mult la
modelarea
odelarea modului lor de a gândi. De exemplu, jocul Call of
Duty Modern Warfare 3 reflectă exact ceea ce va urma să
facem noi, «iluminații»,
ții», în viitorul apropiat. Aceasta este o
programare predictivă, așa
șa cum veți vedea în viitorul apropiat.
Tinerii noștri din SUA și din Occident sunt deja pregătiți,
pentru că ei au fost programați
ți să fie soldați buni, carne de tun,
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iar atunci când acestora li se va comanda să iasă în stradă și să
lupte cu acești
ști chinezi și ruși nebuni, vor asculta imediat toate
ordinele.
Din cenușă
șă vom construi o societate nouă, o Nouă Ordine
Mondială; va fi doar o singură superputere ce rămâne și un
singur guvern global care câștigă.
știgă. Nu uitați, Statele Unite ale
Americii au cele mai bune arme, avem tehnologie pe care nicio
altă națiune nu o are și veți vedea că vom apela la toate aceste
arme atunci când va sosi momentul potrivit.“

Un tribunal din Chile opreşte vaccinările
în masă aplicate fetiţelor de şcoală
Vaccinul HPV – 10 ani de controverse în Chile și în
întreaga lume.

D

și vaccinul HPV nu este inclus în schema de vaccinări
eși
obligatorii, guvernul chilian aplică un program intensiv
de vaccinări în masă ale fetițelor
țelor din școli cu vaccinul
HPV, lucru care de altfel s-aa încercat a se face și la noi cu câțiva
ani în urmă. Acest program a fost acum oprit de justi
justiția din
Chile. Decizia instanţei a stârnit isterie în lumea medicală
controlată de guvernul chilian.
Carmen Casillo, ministrul Sănătăţii din Chile, afirmă: „Este un
vaccin fără riscuri. Acum este gratuit, dar cândva doar cei cu
bani şi-ll permiteau. Vrem ca mamele şi taţii să aibă încredere
în calitatea vaccinului”.
Însă mama unei fetiţe vaccinate contrazice spusele ministrului:
„În prima zi a avut dureri de cap, ameţeli, vomă. După un an au
apărut alte simptome,
e, cum ar fi vederea dublă”.
Dr. Roberto del Aguila, reprezentant OMS în Chile, a declarat:
„Cei care afirmă că vaccinul provoacă probleme cerebrale şi
afecţiuni neurologice sau de comportament nu au adus nicio
dovadă în acest sens. Reafirmăm faptul că es
este un vaccin
sigur”.
În ciuda asigurărilor furnizate de autorită
autorități, oamenii sunt
reticenți: „Fata mea este în clasa V
V-a şi nu vreau să fie
vaccinată, atâta vreme cât nu avem informaţii complete despre
vaccin”, spune un alt părinte.
Decizia instanţei a stârnit
ârnit controverse aprinse în Chile – tabăra
progresistă pro-vaccinare,
vaccinare, care controlează mass
mass-media și
televiziunile principale devenind de-aa dreptul isterică. Cealaltă
tabără se manifestă mai ales în mediul online, neavând acces la
posturile de televiziune.. În dispută a intervenit şi Organizaţia
Mondială a Sănătăţii care susține
ține 100% vaccinarea, indiferent
de decizia justiției.
ției. Prin reprezentanţii din Chile, OMS încearcă
să liniştească spiritele: „Cancerul cervical, provocat în aproape
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toate cazurile de virusul papiloma uman, omoară anual sute de
mii de femei”, susțin experții OMS.
Vaccin HPV: 10 ani de controverse în Chile
În ciuda eforturilor puternice pe care comunitatea științifică
internațională și autoritatea de sănătate din Chile le face pentru
a apăra programul de vaccinare obligatorie împotriva
papilomavirusului uman (HPV), zeci de familii din Chile cred
că această inoculare a fost responsabilă pentru deteriorarea
sănătății fiicelor lor.
Încă de la început, în urmă cu 10 de ani, vaccinurile Gardasil și
Cervarix au fost contestate în lume pentru posibilele efecte
adverse.
La câteva zile după o a doua doză de vaccin împotriva
papilomavirusului uman (HPV), Antonia (care avea în acel
moment 11 ani), a început să aibă dureri de cap severe. Zilele
treceau și mama sa, Elisabeta, a crezut inițial că acestea sunt
efectele normale ale inoculării vaccinului, însă în loc să scadă în
intensitate și apoi să dispară, simptomele au crescut treptat și au
apărut și altele: s-a alăturat oboseala, roșeața pielii și picioarele
foarte obosite. În noiembrie 2015, la două luni de la injectare,
familia a solicitat spitalizarea fetei din cauza unor dureri de cap
severe, a vărsăturilor, a oboselii și a durerilor musculare.
Medicii de la spitalul Sotero del Rio care au consultat-o pe
Antonia au constatat o reacție autoimună a organismului
declanșată de vaccinul HPV.
Mama fetei a mărturisit publicației Publimetro că a doua doză
de vaccin a marcat definitiv viața fiicei sale. „Viața Antoniei a
fost complet diferită înainte de vaccin față de cum este în
prezent. Ea practica atletismul, patinajul artistic și dansul.
Aceste sporturi erau pasiunea ei. Acum simte multă slăbiciune,
dureri de picioare, oboseală extremă și dificultăți de
respirație.” A fost diagnosticată cu tahicardie ortostatică
posturală având cauze necunoscute. Acum fata nu mai poate
face sport sau alte activități care i-ar putea intensifica tahicardia,
i s-a interzis chiar şi mersul pe jos.
Aproximativ 100 de persoane de la ONG-uri locale au defilat
prin centrul capitalei Santiago de Chile pentru a cere vaccinarea
obligatorie cu Gardasil și Cervarix, ambele vaccinuri fiind
aprobate de către Organizația Mondială a Sănătății (OMS), Pan
American Health Organization and Drugs (PAHO) din 2014,
parte a programului Național de Imunizare al ministerului
Sănătății (NIP).
Familiile lui Stephanie, Javiera, Catalina, Kimberly, Valentina,
Nahara, Claudia și alte 60 de familii ale căror fete au avut de
suferit s-au grupat în rețele sociale care denunță în mod public
statul Chile pentru efectele adverse grave ale vaccinului și
declară că fiicele lor vor suferi pe viață din cauza acestor
vaccinuri care le-au fost injectate.

vârsta de 14 de ani. În anul 2009, ea a suferit convulsii și a
ajuns în incapacitatea de a merge. A rămas internată la terapie
intensivă, devenind unul dintre primele cazuri semnalate în
Europa de mass-media. Alicia Chapel, mama sa, care se luptă
de 7 ani pentru a i se face dreptate în acest caz, este convinsă că
boala fiicei sale s-a datorat vaccinării.
Președintele Asociației celor Afectaţi de Vaccinul
Papilomavirus Uman (AAVP) din Spania a asigurat Publimetro
că autoritățile „nu au vrut să recunoască efectele negative
cauzate de vaccinuri, efecte de multe ori incapacitante”.
„Aici, în Spania, a fost creat un grup de experți. S-a
concluzionat că vaccinul nu a fost cauza bolii. Cu toate acestea,
după ce a studiat cazurile, Agenția Europeană pentru
Medicamente, în ciuda concluziei că infirmitatea nu a fost
cauzată de vaccin, a schimbat fișa de date a acestor vaccinuri,
incluzând și ceea ce s-a petrecut cu fiica mea”, a declarat
Chapel.
În ciuda apărării puternice pe care Autoritatea de Sănătate din
Chile a făcut-o în jurul utilizării acestor vaccinuri, Institutul de
Sănătate Publică (ISP) a emis în rețeaua de servicii o broșură de
informare pentru recunoașterea profesională a existenței
experiențelor și efectelor adverse ale vaccinului, efecte care au
fost raportate în mod spontan „în timpul perioadei postaprobare a vaccinului Gardasil utilizat”, dar clarifică faptul că
nu este într-adevăr posibil să se estimeze frecvența acestora sau
„relația de cauzalitate cu expunerea la vaccin”.
Printre efectele menționate se numără: tulburări ale sistemului
nervos, sindromul Guillain-Barre, sincopă (leșin), mișcări
tonico-clorice (rigiditate musculară a corpului și zdruncinături
repetate ale brațelor și picioarelor), tulburări ale sistemului
imunitar, encefalomielita diseminată acută (de scurtă durată, dar
cu atac intens de inflamație la nivelul creierului).
Pompilio Martinez, absolvent al Facultății de Medicină a
Universității Naționale din Columbia și fost cercetător la
Institutul Național de Sănătate din Bogota, spune că este
esențială utilizarea vaccinului în condiții de siguranță și
consideră că vaccinarea „a generat o epidemie de evenimente
adverse care au fost aproape inexistente anterior, în cazul fetelor
de la 9 la 16 ani”.
„Această epidemie post-vaccinare a apărut ori de câte ori s-a
trecut la imunizarea cu acest vaccin, în special în Columbia,
SUA, Irlanda, Danemarca, Australia, Brazilia, Chile, Mexic,
India, Japonia, Africa de Sud și în alte țări”, a declarat el într-o
conversație cu Publimetro.
Dedicat în prezent unor studii biomedicale, el dezminte
afirmațiile celor care exclud existența unor „studii serioase
împotriva Gardasil şi Cervarix”. Martinez a citat pentru
Publimetro mai mult de 10 studii de cercetare efectuate în SUA,
Mexic, Columbia și Danemarca.

Cazuri similare s-au înregistrat și în alte locuri de pe glob. O
adolescentă din Spania, Rachel, a fost vaccinată când avea
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Martinez a afirmat că cele mai sensibile la efectele adverse sunt
acele fete „cu antecedente de astm alergic, rinită alergică,
intoleranță la gluten sau fetele care suferă de imunodeficiență
nediagnosticată”.
„Nicio autoritate nu a avertizat de pericolele acestui vaccin,
deși fișa de date (prospectul) le menționează pe scurt. De
asemenea, nu a protejat fetele cu fond imunologic
predispozant”, a spus Martinez care a criticat modul în care s-a
făcut imunizarea, invocând totodată principiul precauției
medicale care afirmă: „în primul rând, nu face rău” (Primum
non nocere).
Controverse la nivel mondial: 268 de decese în SUA după
vaccinare
Sistemul de Raportare al Vaccinurilor (VAERS) din SUA a
detaliat în notificările sale din baza de date 45.483 reacții
adverse asociate cu Gardasil și Cervarix. Dintre acestea, 5.814
au fost severe, 4.230 au necesitat spitalizare și 268 s-au încheiat
cu decese.
Agenția spaniolă pentru medicamente și produse de sănătate
(AEMPS) a înregistrat 45.222 notificări ale efectelor adverse în
Europa: 10.156 boli ale sistemului nervos, 3.560 afecțiuni ale
aparatului locomotor și 1.807 ale țesutului conjunctiv și
vascular. Conform AEMPS, până în decembrie 2015 au fost
înregistrate în Spania 3.266 notificări, 43% dintre ele cu criterii
de gravitate, și anume, „în situații care provoacă moartea, sau
care pot pune în pericol viața și necesită spitalizarea
bolnavului sau prelungirea spitalizării”.

Jurnalul Medical Danez (Danish Medical Journal) a publicat în
aprilie 2015 o anchetă a dr. Louise Brinth, cu aproximativ 53 de
cazuri legate de intoleranța ortostatică și de disautonomia
generalizată. Studiul a identificat efecte „suspectate de a fi
efecte secundare ale vaccinării”.
Potrivit publicației, „Concluzia
principală a fost că există un grad
ridicat de coerență a simptomelor
de care suferă acești pacienţi cu
experiența post-vaccinare”. Cele
mai frecvente reacții au fost
durerile de cap, simptomele de
disautonomie, oboseala excesivă,
disfuncția cognitivă și dureri pe
scară largă de natură neuropatică.
Brinth a avertizat existența unui
„model recunoscut de simptome”
legate de efectele secundare suspectate, dar cu toate acestea a
ajuns la concluzia că rezultatele „nu confirmă sau infirmă o
relație cauzală cu vaccinul”, dar a sugerat că sunt necesare
„investigații suplimentare în scopul de a clarifica fiziopatologia
simptomelor apărute în experiența post-vaccinare”.
Autoritățile sanitare din Japonia și India au fost primele care au
suspendat obligativitatea vaccinării cu Gardasil și Cervarix,
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vaccinuri produse de multinaționalele Merck Sharp & Dohme
și, respectiv, GlaxoSmithKline. Unul dintre argumentele aduse
în Japonia a fost un studiu realizat în anul 2015 de către
Ministerul Sănătății care a investigat vaccinarea a 1.739 de
copii. Din acest total, 186 au spus că au suferit reacții adverse,
cum ar fi dureri de cap, oboseală și slăbiciune musculară, în
timp ce 135 au acuzat probleme grave care interferează cu
activitățile lor de zi cu zi, și chiar au raportat că și-au pierdut
capacitatea de a merge pe jos.
Apărare puternică a vaccinului
Miguel OʼRyan, fost președinte al Societății Chiliene de Boli
Infecţioase şi membru al Comitetului consultativ pentru
Strategiile de Vaccinuri și Imunizare (CAVEI), a declarat
pentru Metro că agenția a propus Ministerului Sănătății ca
pentru aceste medicamente „să se facă o evaluare aprofundată
a
informațiilor
disponibile
privind
boala”.
„Istoria acestui vaccin, din trecut
și de acum, garantează siguranța
vaccinului după 10 ani de
utilizare”, a spus el.
Specialistul a asociat potențialele
cazuri de efecte adverse „cu
informații înșelătoare, cu cazuri
anecdotice și cu o acumulare de
date izolate care sugerează că
vaccinul este asociat cu aceste
evenimente”. Aceste concluzii
sunt confirmate de „analiza
științifică a numărului de fete
vaccinate comparativ cu numărul
de fete nevaccinate, prin care se compară efectele și
informațiile disponibile”. El a adăugat: „Îndoiala a apărut doar
în unele țări, cum ar fi a noastră, sau unele excentrice, ca
Japonia”.
OʼRyan a susținut că efectele adverse raportate pe scară largă
par „foarte curioase și rare” și că ele posedă „componente
psihosomatice foarte clare”, de asemenea, că oamenii „tind să
le interpreteze și să le asocieze cu efectele adverse pe care le
poate avea un anume produs”. „Este necesar să se studieze
aceste cazuri și să se facă o evaluare pentru a determina modul
în care aceste efecte sunt similare sau nu”, a mai spus el.
Antonio Rojas, şef al Spitalului de Pediatrie de la Universitatea
din Chile, susține poziția comunității științifice, conduse în
străinătate de către OMS și PAHO, și în Chile de către Colegiul
Medical, Ministerul Sănătății și de Societatea Chiliană de
Imunologie. El exclude categoric posibilele efecte adverse ale
vaccinului. „Există studii serioase și concludente cu privire la
această patologie de până acum”, a spus el.
Rojas consideră că simptomele și suferințele fetelor imunizate
pot avea un grad ridicat de coincidență cu data la care au fost
vaccinate. „Ar putea fi cu zile înainte sau după ce au fost în
contact cu virusurile, care nu au nimic de a face cu vaccinul.”
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El a adăugat: „Ele pot fi asociate circumstanțial
țial vaccinului, dar
nu este ceva care să poată fi atribuit cu certitudine lui”.

4.800 de hectare de teren în judeţe precum Galaţi, Vaslui, Timiş
şi Arad.

„Avantajul de a studia efectele inoculării este că, atunci când
vaccinul este aplicat la milioane de oameni, ca în prezent, s-ar
s
putea vedea o modificare a incidenței
ței anumitor efecte, care ssau petrecut cu o anumită frecvență
ță înainte de vaccinarea
masivă. Ceva ce nu se observă în acest caz”, a spus el.
Vaccinul cel mai controversat care produce boli
Peste 100 de milioane de doze au fost injectate în lume și s-au
primit următoarele notificări nefaste și cazuri de la punerea pe
piață:
Europa
TOTAL notificări – 45.222
Boli ale sistemului nervos – 10.156
Tulburări musculo - scheletice – 6.051 au
Confirmat cazuri de reacții adverse – 13.915 cazuri
Sursă: AEMPS

Statele Unite
Reacții indezirabile – 45.483
Reacții adverse grave – 5.814
Spitalizări – 4.230
Decese – 268
Sursă: VAERS

Japonia
Total chestionați – 1.739
Efecte adverse – 186
Probleme severe – 135
Sursă: Ministerul Sănătății,
ții, Muncii și Bunăstării din Japonia

Cea mai mare bancă independentă din
Liechtenstein a ajuns, discret, să deţină mii de
hectare de pământ în România. Banca nu face
agricultură ci doar le arendează
Singura modalitate de a interzice vânzarea terenurilor
către străini şi de a recupera teritoriul țării pierdut este
modificarea Constituției, cea care în prezent le dă străinilor
dreptul de a cumpăra bucăți
ți masive sau chiar tot teritori
teritoriul
național.
Aproximativ 40% din terenurile agricole apar
aparțin în prezent
străinilor. Vom fi singura țară din lume care va avea cetățeni,
dar al cărui teritoriu nu va mai aparține
ține nici statului şi nici
cetățenilor ei, ci va fi deținut de străini.
Un fond de investiţii controlat de cea mai mare bancă
independentă din Liechtenstein a adus în România, începând cu
luna martie, aproximativ 4,2 milioane de euro, cel mai probabil
pentru a investi în achiziţiile de teren arabil.
Compania pe care o controlează în România
omânia deţine deja peste
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Ro Agriculture Investment SICAV-SIF,
SIF, un fond de investiţii
deţinut de VP Bank, cea mai mare bancă independentă din
Liechtenstein, a adus în ţară în ultimele luni, prin mai multe
aporturi de capital din Luxemburg şi Olanda, peste 4,2 milioane
de euro, indicăă informaţiile oferite de Registrul Comerţului.
Extrem de discret pe piaţa imobiliară, fondul de investiţii a ieşit
puternic la cumpărături în România încă din 2013 când a
încheiat mai multe contracte de vânzare tip lease-back
lease
(vânzare
a unui activ pe termen
rmen lung şi închirierea sa în regim de leasing)
pe o suprafaţă de teren de aproximativ 4.800 de hectare, din
care 3.200 de hectare în judeţele Galaţi şi Vaslui, iar restul în
Timiş şi Arad, potrivit unui raport al companiei
c
ce datează din
2013. Achiziţiilee au fost realizate la un preţ mediu de
aproximativ 4.200 de euro/hectar, inclusiv cheltuielile fiscale,
costurile variind de la 2.000 de euro hectarul în localitatea
Smârdan, judeţul Galaţi, spre exemplu, la peste 5.700 în
Pişchia, judeţul Timiş.
Contactaţi de economica.net reprezentanţii societăţii nu au dorit
să ofere niciun detaliu despre activitatea din România şi nici
despre planurile lor.
Probabil cea mai mare tranzacţie de teren din 2013
„De la unul dintre cei mai mari proprietari de terenuri din
România și antreprenori agricoli am achiziționat în iulie 2013,
în sistem lease-back
back (terenul se află în proprietatea Ro
Agriculture Investment SICAV, dar cel care exploatează efectiv
terenul este vânzătorul) aproape 3.000 ha în Vaslui și Galați.
Prețul de achiziție (excluzând costurile de achiziție
achizi accidentale)
s-a
a ridicat la 4.030 de euro pe hectar, iar taxa de leasing
nominală indexată în funcție
ție de inflație este de 200 de euro pe
hectar. Această achiziție
ție a fost în 2013, probabil, cea mai mare
suprafață
ță de tranzacție din România”, se arată în raportul
fondului de investiţii.
Potrivit sursei citate, în luna septembrie 2013, compania a
cumpărat prin acelaşi sistem 100 de hectare în localitatea
Frumuşiţa, judeţul Galaţi, pentru care a plătit 4.000 de eur
euro pe
hectar, iar în perioada august – octombrie a finalizat mai multe
tranzacţii prin care a preluat 300 de hectare în judeţul Timiş.
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Alte 188 de hectare din localitatea Beba Veche, judeţul Timiş
au fost achiziţionate tot la finele lui 2013, în timp ce la finele lui
decembrie 2013 au preluat de la „un moşier danez” 673 de
hectare „după negocieri îndelungate”.
„Confirmăm prezenţa unei firme în Beba Veche” au declarat
pentru economica.net locuitori din zonă. „La noi au 103 hectare
arendate”, spun oficialii Primăriei din localitatea Pişchia.
Din datele companiei, la nivelul anului 2013, aproximativ
95,8% din terenurile deţinute erau arendate la un preţ mediu de
aproximativ 180 de euro pe hectar, randamentul mediu brut
fiind de 4,1%.
„Pe lângă calitatea înaltă și disponibilitatea terenurilor
agricole, România oferă și alte avantaje, cum ar fi, de exemplu,
securitatea juridică prin aderarea la UE și securitatea
proprietății
ții prin intermediul unui sistem de registru funciar
existent. Datorită prețurilor,
urilor, care încă se află mult sub pre
prețurile
medii ale UE, precum și îmbunătățirii continue a
infrastructurii, terenul agricol din România are un potenţial
atractiv”, se menţionează în raport, evidențiind
țiind motivele pentru
care banca din Liechtenstein a investit
stit pe plan local. Sursa:
economica.net

Manualul de supravețuire
țuire*
Şerban DERLOGEA
Lumea în care trăim e plină de pericole. Cum poţi scăpa
din ele? Urmând sfaturile din această carte! Ea îţi arată ce
trebuie să faci ca să supravieţuieşti. Adică, să scapi din
(aproape) orice fel de accident sau dezastru imaginabil în
care te ameninţă moartea. Dar şi să vieţuieşti în siguranţă,
responsabil şi în mod civilizat.

D

upă ce ai citit această carte, nu vei mai fi acelaşi om:
vei avea o altă pregătiree mintală. Vei şti cum să scapi
de pericolul imediat. Vei şti cum să rezişti până sosesc
ajutoare. Vei şti cum să supravieţuieşti. Un om pregătit face cât
doi!
Oamenii chibzuiţi ştiu că trebuie să se pregătească
pentru orice eventualitate şi, pe cât pot, îşi iau măsuri
corespunzătoare. E evident că un gram de prevedere face mai
mult decât tone de reparaţii. Incendiile, inundaţiile,
cutremurele, automobilele care dau buzna, trenurile care
deraiază sau se ciocnesc, navele care se scufundă, avioanele
care se prăbuşesc - toate distrug fără să aleagă şi fără să anunţe.
Uraganul, ruperea de nori, viscolul, soarele dogoritor lovesc pe
oricine, fără nici o discriminare. Totuşi, sunt foarte numeroşi cei
care îşi închipuie că nu o să li se întâmple un accident tocmai
lor, deşi astfel de situaţii neaşteptate, îngrozitoare, apar mereu,
peste tot. Şi ele fac zeci, sute, mii de victime printre oamenii
obişnuiţi, care, în toată viaţa lor, nu au avut decât un singur
coşmar - ultimul.
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Când eşti pierdut în ceaţa de pe munte
munt sau te târăşti înnebunit
de sete în deşert, ori când rătăceşti îngheţat până în măduva
oaselor într-un
un pustiu de gheaţă, sau te atacă un derbedeu pe o
alee întunecată, iluzia ta că aşa ceva nu ţi se poate întâmpla
tocmai ţie nu te mai ajută cu nimic. Iat
Iată că acest imposibil îl
trăieşti! În casă, aproape de casă - sau la capătul pământului. Ce
te faci?
Tehnicile de supravieţuire sunt foarte variate. Ele
depind de specificul situaţiei, dar şi de atitudinea, cultura,
mentalitatea, posibilităţile (mintale, fizice,
f
materiale) şi
pregătirea celui surprins de accident. Auzi poveşti contradictorii
spuse de supravieţuitori care au scăpat din acelaşi pericol - deşi
au acţionat în moduri cu totul diferite; unii chiar se salvează fără
să facă ceva conştient. Unii oameni
eni vor să trăiască - alţii nu!
Deşi viaţa e o minune care nu se mai repetă. Medicii se mira că
unii oameni supravieţuiesc în situaţii din care normal, ştiinţific,
trebuiau să moară. Explicaţia este una singură: aceşti oameni nu
s-au lăsat înfrânţi de evenimente,
imente, ei au avut voinţa să trăiască,
să gândească, să lupte pentru a scăpa.
Vieţuitoarele moştenesc ereditar instinctul luptei
pentru supravieţuire. În lumea animalelor mari sau mici găsim
nenumărate exemple din cele mai variate: ca să scape, unele se
zbat
bat şi luptă, fug, înoată, ucid în jurul lor, se înmulţesc
extraordinar, altele fac pe mortul, lansează mirosuri
respingătoare, mimează o înfăţişare fioroasă ş.a.m.d. Se
adaptează la mediu. Mulţi oameni fac la fel ca animalele: unii
supravieţuiesc călcând peste cadavre, alţii ascunzându-se
ascunzându
în
grămada de fecale. Unii fac mulţi copii (ca să-şi
să
salveze
familia), alţii suprimă gurile de prisos. Cate bordeie - atâtea
obiceie. Unii emigrează, fug, fură, cerşesc milă, ajutor, hrană,
bani, alţii stau şi luptă, se salvează
alvează singuri din necaz. Sau, aflăm
că pentru a supravieţui în trecutul recent, unii au devenit
informatori la Securitate, în timp ce alţi oameni s-au
s
refugiat în
munţi, să lupte cu arma în mână contra ciumei roşii. Există
metode de supravieţuire pentru orice fel de om. Te poţi salva şi
poţi trăi sau muri - fie cu capul sus, fie ruşinos. Problema
supravieţuirii se împleteşte şi cu enigma existenţială a vieţii şi a
morţii, a rostului fiecăruia pe pământ. Preocuparea conştientă în
acest sens ne apropie de Dumnezeu.
Ca să răzbeşti într-oo situaţie disperată nn-ai nevoie nici
de reflexele unui boxer, nici de muşchii unui halterofil, nici de
mintea unui laureat al premiului Nobel. De ceva însă tot ai
nevoie: voinţa de a scăpa şi ştiinţa ce să faci ca să scapi. În
Manual sunt tratate amândouă.
Nu e nimic nou sub soare: n--am inventat eu roata, nici
supravieţuirea. Conţinutul acestei cărţi se bazează pe experienţa
multor supravieţuitori, pe unele cărţi şi site-uri
site
din Internet, dar
şi pe poveştile
veştile multor tovarăşi de drumeţie. Non nova - sed nove
(Nimic nou, dar altfel spus). Le mulţumesc şi pe această cale
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tuturor celor care m-au ajutat direct, indirect, cu voie, fără să
ştie - să scriu acest ghid. O faptă cu adevărat bună nu e făcută
cu premeditare, pentru o răsplată. În carte sunt date sfaturi şi
pentru situaţii deosebite, care nu pot apărea la noi în ţară; dar
acum lumea circulă cu uşurinţă pe tot globul şi nu se ştie unde
te surprinde ceasul rău. Chiar dacă apariţia telefoanelor mobile
a schimbat radical în bine problema salvării accidentaţilor
izolaţi, metodele de supravieţuire tradiţionale, arhaice sunt încă
bune şi acum, cu toată „globalizarea" comunicaţiilor.
Sper că acest Manual de supravieţuire va ajuta pe
mulţi români să evite acci-dentele şi să scape din necazurile cu
adevărat inevitabile. Iar pe câţiva adormiţi - să înceapă să
gândească.
1. PENTRU A SUPRAVIEŢUI - GÂNDEŞTE!
Supravieţuirea înseamnă să scapi cu viaţă dintr-un
accident, catastrofă sau nenorocire. Supravieţuirea (şi opusul ei
sinuciderea) fie individuală, fie colectivă, poate fi imediată sau
înceată, pe termen lung. Ideal ar fi să scapi nu numai cu viaţă,
ci chiar neatins, sau cât mai puţin afectat la trup, minte sau
suflet. În mod obişnuit, supravieţuirea se referă la un pericol
iminent, extrem de grav: moartea rapidă.
Doar moartea e ireversibilă - celelalte necazuri sunt
remediabile.
1.1. CAUZELE ACCIDENTELOR
Deşteaptă-te, române!
Accidentele pot fi provocate atât de factori subiectivi
(chiar de victimă) cât şi de factori exteriori (fără nici o legătură
cu victima: cutremur, uragan, război etc).
Lipsa de gândire
Nimeni nu doreşte să ajungă într-o situaţie de
supravieţuire, dar ea poate apărea pe neaşteptate oricând,
oriunde - şi nu numai din cauze exterioare. Studiile psihologice
arată că numai o mică parte din accidente este „întâmplătoare",
datorită unor factori din afară. În majoritatea cazurilor persoana
respectivă se pune singură în situaţia dificilă (şi-o face cu mâna
ei...). Foarte adesea accidentul este rezultatul unei purtări
neconştiente a viitoarei victime (fără să se gândească), pentru aşi satisface o nevoie sau o pornire subconştientă (de exemplu să
impresioneze sau să atragă atenţia cuiva; ca scuză pentru o
anumită comportare; să pedepsească pe altcineva sau pe el
însuşi ş.a.m.d.).
Dacă analizezi la rece (stai strâmb şi judeci drept),
ajungi la concluzia că NU ghinionul pur şi simplu, ci mai
degrabă atitudinea sau modul de viaţă al victimei e motivul
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accidentului. De fapt, cauza e lipsa de gândire, de prevedere, de
luciditate.
Un om gospodar şi înţelept îşi planifică şi pregăteşte cu
consecvenţă viitorul, astfel încât să poată rezolva crizele sau
surprizele inerente oricărei vieţi, fără eforturi şi sacrificii
deosebite -fără eroisme. În fond, eroismul (care subînţelege un
sacri-ficiu personal în folosul comunităţii) e doar o soluţie
extremă de rezolvare a situaţiei grave create de prostia, lăcomia,
inconştienţa etc. (personală sau colectivă) cu care evenimentele
au fost lăsate să se desfăşoare în voia sorţii şi, în loc să se
acţioneze preventiv şi responsabil.
Oricât ar fi de lăudabil eroismul, se zice: vai de naţia
care are nevoie de eroi! Cu toate acestea, constatăm că foarte
mulţi oameni refuză să se gândească la viitorul lor, la sfârşitul
inevitabil. E adevărat, gândurile despre moarte nu au happyendul obişnuit la serialele TV. Dar ei vor să gândească cât mai
puţin, s-o facă alţii în locul lor. De fapt, vor să lenevească
mental, autoamăgindu-se cu iluzia că toate „merg sau vor merge
bine", spre a nu ajunge în situaţia (nedorită de ei) de a gândi cu
mintea lor, pe care s-o chinuie ca să rezolve în chip optim
problemele concrete, complicate, ridicate de viaţa reală. Trăiesc
cu impresia că dacă nu se gândesc la o problemă, ea dispare de
la sine. Au nevoie mereu de un „tătuc" care să le poarte de grijă,
să-i scape de încurcături. Ideea şi iluzia unui astfel de om (din
păcate întărită şi de educaţia religioasă) e că, până la urmă, din
orice necaz te va scăpa Dumnezeu, Tătucu', Statul, Guvernul,
părinţii, norocul. Adică mereu alţii - numai el însuşi nu.
Majoritatea oamenilor nu vor nimic altceva decât
„liniştea" lor. Fără să-şi dea seama că în felul acesta se sinucid.
Liniştea o găseşti doar în moarte - viaţa e tocmai nelinişte.
Scopul vieţii unui om adevărat NU este ca la animale: să se
îmbuibeze şi să trăiască mult, vegetând, necreând ceva pentru
semenii săi; ci să facă ceva, să trăiască cu adevărat (chiar dacă
prin aceasta ar putea muri mai repede...).
Din păcate, după 50 de ani de educaţie sovietocomunistă şi 10 de „tranziţie", numeroşi oameni simpli (dar şi
alţii) continuă să se comporte ca nişte animale cărora le trebuie
stăpân, sau ca nişte sugari ce nu acceptă înţărcarea. Când fac
ceva nu se gândesc deloc la consecinţe, iar când se petrece un
accident, nu fac nimic pentru a se salva cu forţe proprii. Fie nu
gândesc deloc, fie gândesc greşit. Ei nu cugetă deloc raţional
asupra viitorului şi se bazează pe minuni. Au o spaimă grozavă
faţă de ideea răspunderii individuale pentru propriul viitor şi
propriul trecut. Este deprimant să vezi cu câtă lipsă de logică,
de gândire constructivă, de coerenţă şi responsabilitate se
comportă cei din jur. Iar nenorocirea asta lenea de gândire,
frica de a privi viaţa în faţă şi a acţiona în consecinţă - se
manifestă peste tot: în familie, pe stradă, la masă, în politică, la
lucru sau la iarbă verde. Multă lume chiar fuge şi se ascunde de
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realitate cu ajutorul drogurilor de tot felul: alcool, tutun, TV etc,
numai pentru a scăpa de povara gândirii. Am auzit până şi
declaraţii încrâncenate: „noi muncim, nu gândim". Se pare că
gândirea doare. Mulţi se poartă la fel ca ciobănaşul din balada
Mioriţei. Acesta află că va fi victima unui atentat, dar, în loc săşi ia contra-măsuri de autoapărare, de supravieţuire, stă la
taclale (cu o oaie!), irosind timp preţios şi acceptând astfel să
moară prosteşte... (las celelalte interpretări ale baladei, mai
favorabile, pe seama specialiştilor în folclor).
Însă nu cu taclale, vaiete, dorinţe sau iluzii devii un
supravieţuitor, un învingător, ci cu voinţă, fapte. Vorba lungă sărăcia omului. Dacă nu-ţi porţi singur de grijă, dacă nu te
pregăteşti pentru viitor, dacă nu acţionezi, ai cele mai mari
şanse să devii o victimă - să mori. O faptă oricât de mică acum,
când e nevoie, valorează mult mai mult decât un sac de vorbe!
Peste 80% dintre oameni văd copacii, nu pădurea; ei
confundă cauza cu efectul; aleargă după himere (cum ar fi:
îmbogăţirea fără muncă, prin jocuri de noroc - de exemplu la
Caritas, Bingo, Loz în plic etc); aşteaptă mereu ca alţii să facă o
treabă neplăcută în locul lor (de genul: să vină nemţii, primăria să le cureţe gunoiul din faţa casei; sau să vină NATO - să-i
apere).
Astfel de exemple ar putea fi date la nesfârşit, căci
inconştienţa n-are margini. Plai cu boi... (vorba lui Mircea
Dinescu). Diferenţa dintre geniu şi prostie e că geniul are totuşi
limite.
O nerozie, chiar repetată şi susţinută de milioane de
voturi - tot prostie sau neadevăr rămâne. Deşi, după atâta
susţinere, pare demnă de crezare. Aşa se face că oamenii noştri
imită fără să judece orice imbecilitate văd sau aud, numai să fie
„ambalată" frumos, lucios. Parcă le-ar plăcea să fie traşi pe
sfoară. Apoi, când consecinţa inevitabilă (evidentă şi previzibilă
pentru orice minte de adult normal) se produce, ei reacţionează
instinctiv, ca şi copiii: nu se uită la bârna din ochiul lor, ci caută
aşchia la vecin sau străin. Dacă fac ulcer din cauza sucului Coca
Cola, ţipă „moarte străinilor care ne-au vândut băuturi
otrăvitoare", iar dacă propriul jeg, mârlănie sau inconştienţă îi
îneacă - ţipă „moarte ţiganilor", fără să vadă cauza relelor în
sinea lor, la ei înşişi. Prostul dacă nu-i fudul, înseamnă că nu-i
prost destul.
Boala celor mai mulţi este lipsa educaţiei. Aceasta e şi
cauza, dar şi rezultatul lenei, prostiei, fuduliei, nepăsării,
iresponsabilităţii sau comportării copilăreşti. Prea mulţi cred că
numai faptul că ei există şi trăiesc ar fi suficient pentru a-i
îndreptăţi să ceară şi să capete, de la alţii sau de la autorităţi,
hrană, casă, loc de muncă, prime - la fel cum gândesc copiii. Ei
refuză să accepte viaţa aşa cum e ea şi nu caută soluţii practice
la „problemele" care apar fără încetare. Din păcate, însă, viaţa e
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o continuă şi dură luptă pentru existenţă. Desigur, dacă se
găsesc fraierii, interesaţii care să le satisfacă cererile nesfârşite,
ei pot supravieţui -cerşind. Până la urmă, însă, tot vor pieri - şi
nu-i va plânge nimeni!
Am putea rămâne indiferenţi faţă de oamenii care
trăiesc de parcă ar vrea să moară şi să-i lăsăm în plata Domnului
(zicând despre ei: e libertate şi fiecare are voie să facă ce vrea,
de gustibus non disputandum, n-o să îndrept eu lumea, nu-i
treaba mea etc). Dar NU o putem face, căci de soarta lor
depinde şi soarta noastră, a naţiei, ei sunt o parte a poporului
nostru.

Supravieţuirea noastră, a tuturora, depinde de a lor.
Uneori, pentru a supravieţui nu trebuie să fugi, ci să stai, să
lupţi, să râneşti gunoiul (material, mintal). Adică, trebuie să pui
mâna şi să schimbi mentalitatea fatalist-pesimistă, pasivă,
miloagă, distructivă, egoistă, inconştientă, invidioasă sau
compătimitor-iresponsabilă, corupţia, toleranţa faţă de ticăloşie,
care îi caracterizează pe mulţi (poate şi pe ţine?!).
Nu te mai baza pe alţii, pe autorităţi - că o să te scape,
salveze, sau o să-ţi dea. la gândeşte-te puţin: cum să te „scape"
ei? Totdeauna Salvarea vine târziu, spitalele n-au bani, poliţia nare dotare ş.a.m.d. Ce să-ţi „dea" alţii? Ei pot doar lua, sau pot
distribui (preferenţial!) ce-au luat deja de la noi sau de la alţii.
Precis nu vor veni cu bani de-acasă să-i dea mulţimii, sau ţie!
Ca să nu vorbim şi de ghinionul nostru endemic, cu politicieni
şi manageri (din administraţia şi economia de stat)
incompetenţi, lipsiţi de orice gândire corectă, ridicaţi prin
contra-selecţie. Ţelul lor este doar îmbogăţirea urgentă fără nici
o judecată de perspectivă sau de interes cetăţenesc, public sau
naţional. Ei se pricep bine doar la minciuni, sforării, pile, relaţii,
şpagă şi deloc la conducere eficientă, muncă, altruism. De la ei
sau de la Cer nu putem aştepta nimica; nădejdea salvării rămâne
în noi. Toţi politicienii promit doar lapte şi miere, iluzii, în loc
să arate cinstit că nimic nu se rezolvă cu efortul altora, ci numai
prin munca, sacrificiul fiecăruia - de la Vlădică până la opincă.
Dragostea de ţară se arată înainte de orice prin curajul şi prin
riscul de a mărturisi concetăţenilor adevărul (Mihail
Manoilescu). Chiar dacă românii preferă să omoare, să alunge
sau să exileze vestitorul, în loc să se implice pentru îndreptarea
strâmbătăţii.
Peste tot politicienii mint - însă, prin alte ţări, ei se mai
şi trezesc, devin legendari când situaţia le-o cere. A rămas
celebru programul de guvernare, oferta electorală „blood, sweat
and tears" (sânge, sudoare şi lacrimi) cu care sir Winston
Churchill a câştigat în 1940 alegerile parlamentare din Anglia.
Englezii, care de 20 de ani se complăceau în vraja demagogilor
pacifişti, tocmai fuseseră crunt bătuţi de armata nazistă. Ca
boxeurul „trezit din pumni", ei au înţeles atunci că pălăvrăgelile
şi promisiunile politicienilor îi vor duce la dezastru. Au ales
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oferta cea mai neplăcută, dar realistă - şi au câştigat războiul.
Cine are urechi de auzit...
Nu te amăgi. Nu te salvează nimeni - afară de tine
însuţi. Deşteaptă-te, române! Poate că se vor trezi din letargie şi
cei predispuşi doar la contemplaţie, lene, iresponsabilitate
civică, atât de slăbiţi şi îmbătrâniţi înainte de vreme încât ai
putea bănui că în aerul, apa, hrana de la noi e ceva dăunător sau
debilitant. Sau că toţi ar fi hipotensivi, ar avea insuficienţă
cardiacă! Oameni deja morţi sufleteşte, chiar dacă pe dinafară
par vii. Care se „gândesc" doar la ce doresc să rămână, în loc
de a face efortul să se gândească la ce ar putea să devină
(Cioran dixit). Norocul -fie imediat, fie de lungă durată - este
aşa cum şi-l face omul. Mai repede poţi muri NU din cauza unui
cutremur, urs fioros sau război ş.a.m.d., ci pentru că NU
GÂNDEŞTI cum trebuie. E la fel de rău şi dacă nu gândeşti şi
dacă gândeşti greşit. De obicei, te pierde lipsa gândirii logice,
cu bătaie lungă, provocată de: lenea, frica, graba, nepăsarea,
murdăria, iresponsabilitatea, ne-ştiinţa, ne-simţirea în care poate
trăieşti, sau pe care o accepţi. De fapt, până la urmă, oricare om
are, obţine doar ce-şi face singur. Ce-ţi faci cu mâna (şi
mintea!) ta e sfânt. Şi în bine - şi în rău!
De când ne ştim, mentalitatea lui „lasă": lasă că merge
şi aşa, lasă că n-o să se (ne) vadă (dacă fur, chiulesc, greşesc),
lasă că trece şi necazul ăsta (fără să fac eu ceva!) ş.a.m.d. - ne
tot bagă în belele, dar nu vrem să învăţăm sau să schimbăm
nimic. Dacă vrei să intri în joc, trebuie să respecţi regulile
respective: nu poţi să fii şi cu mâna în traista altuia şi cu
sufletul în Rai. Refuzul de a accepta că ai greşit şi că pentru
aceasta trebuie să plăteşti e simptomatic. Gălăgia făcută de
presa românească în cazul descalificării unei gimnaste la
olimpiada de la Sydney 2000 e numai o dovadă dintr-o mie. E
mai simplu să arăţi spre alţii decât să-ţi recunoşti vina, în acest
caz: amatorism, neglijenţă, neatenţie, lipsă de informare - care
au dus la acuzaţia de dopaj. Un filozof antic zicea: fii atent la ce
îţi spun duşmanii, căci ei îţi descoperă cei dintâi greşelile. Din
nefericire, ei îţi află nu greşelile mărunte, aparente, scuzabile,
pe care le ştiai şi tu, ci pe cele grave, de fond (pe care le
exploatează în folosul lor).
Ca orice realizare din viaţa adevărată, supravieţuirea
necesită consumul conştient al unui efort fizic şi mintal propriu.
Ea nu poate fi făcută de un înlocuitor, cu procură. Cum îţi
aşterni - aşa vei dormi. Toate pilele, sforăriile, eschivările,
chiulul, furtul, închipuirile cu care încerci să înşeli viaţa sau pe
alţii se întorc până la urmă împotriva ta. Nu fac doi bani când
eşti singur în faţa ameninţării catastrofei.
Singur - şi nu chiar. Iar cei din jur nu-ţi sunt totdeauna
de ajutor, chiar din contră.

Pe lângă problemele pe care le naştem singuri (ne
batem cuie în talpă...), inevitabil apar şi cele provocate de alţi
oameni (apropiaţi sau veniţi de aiurea), sau de Natură.

Homo homini lupus (omul se poartă cu alţi oameni ca
şi când ar fi lup) ziceau romanii încă din antichitate. Interesul
poartă fesul - de la indivizi până la marile puteri, toţi îşi
urmăresc doar scopurile şi interesul propriu, fără să se
gândească la alţii, la consecinţele globale ale faptelor lor. În loc
să trăiască raţional, oamenii sunt preocupaţi mai mult de sex,
putere, distracţii, violenţă. Fie că te loveşte în cap un membru al
familiei sau un necunoscut; fie că îndurăm tranziţia permanentă
sau invaziile repetate (militare, economice etc.) ale unora sau
altora dintre vecinii apropiaţi sau depărtaţi (barbarii de la
Răsărit, păgânii de la Sud, perfizii de la Apus); fie chinul
continuu de a prinde din urmă sau a ne adapta la neobositul
„progres" al străinătăţii (care adeseori nu e un progres real, ci o
invazie mascată), iată tot atâtea ameninţări grave la viaţa cuiva sau a noastră, a tuturora.
Dar astfel de „invazii" nu sunt dovada unei duşmănii,
persecuţii sau reavoinţe faţă de noi, ci o formă a luptei altora
pentru supravieţuirea lor în cadrul durei competiţii
internaţionale. Ei nu se preocupă de tine sau de noi - ci de soarta
lor. Competiţia e un fenomen natural. O luptă-i viaţa... clama şi
Coşbuc (tot cam fără ecou).
Suprapopularea globului, sărăcia lucie a prea multora
din cele 6 miliarde de oameni, stagnarea sau scăderea nivelului
de trai din cauza accesului inegal la progresul tehnic (3 miliarde
de oameni nu au acces la telefon, 2 miliarde la electricitate
ş.a.m.d.), moartea violentă datorată numeroaselor războaie de
tot felul, poluarea masivă a mediului - toate aceste pericole
vitale pentru omenire şi ţara noastră sunt reale. Ele sunt
evidente pentru orice om cu scaun la cap. Doar în ultimii zece
ani populaţia României a scăzut cu 1 milion oameni (iar în
următorii 10 ani va scădea cu încă un milion), în timp ce
populaţia globului a crescut cu 450 milioane, mai ales în ţările
foarte sărace. Credeţi că această mare de oameni va sta liniştită
la „casele" ei, aşteptând să moară de foame? Sau că în năvala ei
pentru supravieţuire ne va ocoli pe departe, admirând cu respect
blândeţea, omenia sau folclorul nostru (de fapt, lenea noastră)?
E bine însă de ştiut că invadatorii, tâlharii, derbedeii se
întind doar atât cât li se dă voie... Nu ei sunt de vină când apucă
şi iau. N-ar reuşi ei să facă nimic dacă n-ar apărea „cozile de
topor" (care îşi vând fraţii pentru 30 de arginţi) şi
iresponsabilitatea multor victime.
De ce oare tot năvălesc unii şi alţii peste noi, în loc să
ducă în altă parte? Pentru că suntem o pradă uşoară. Având o
ţară minunată, cu climă plăcută şi

Pericolele exterioare
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hrană suficientă, nu ne-am pus serios problema
supravieţuirii, ba chiar am devenit nepăsători, fatalişti.
Acceptăm şi credem uşor tot felul de prostii sau minciuni,
risipim ineficient resursele, ne lăfăim pe teritorii uriaşe pe care
nu le cultivăm (dacă am avea noi densitatea populaţiei din
Olanda, în România s-ar înghesui 83 de milioane de locuitori) şi
nu preţuim, nu păstrăm, nu apărăm deloc cele căpătate de la
Dumnezeu. Până ce alţii, mânaţi de nevoi: suprapopulare,
şomaj, lipsă de terenuri agricole ş.a.m.d., vor da năvală să ni le
ia. Alţii se zbat, luptă, sunt conştienţi de greutăţile vieţii - pe
când noi ne văităm, visăm, chiulim, aşteptăm, stăm, cerşim...
In cadrul acestei dure competiţii internaţionale (pe care
însă prea mulţi dintre noi refuză s-o vadă), cu inevitabili
învingători şi învinşi, câştigători şi învinşi, supravieţuitori şi
dispăruţi, s-a pus mereu şi se pune în continuare problema
supravieţuirii naţiei noastre. (Re)citeşte Doina lui Eminescu!
Pericolele sunt mereu actuale, chiar dacă se încearcă pe toate
căile (cel mai adesea cu succes) şi cu tot felul de gogoşi
adormirea brumei de vigilenţă ce-o mai avem. Slăbiciunile
unora - devin foloasele altora.
Se spune că un român şi un japonez mergeau prin
savana africană. Obosiţi de drum şi căldură, când găsesc un
copac se opresc bucuroşi la umbra lui. Se dezbracă, se descalţă,
beau apă. Deodată, dintr-un tufiş apare un leu fioros care se
pregăteşte să-i atace. Amândoi încremenesc de frică. Totuşi,
japonezul începe iute să se încalţe. Românul observă şi nu se
poate abţine să-l întrebe: ce crezi, mă, că încălţat o să alergi mai
repede decât leul? Nu, răspunde acesta tremurând, doar mai
repede decât tine...
Să nu uităm însă că orice rău are şi o parte bună:
adeseori, de la străini s-au putut învăţa multe (cine a vrut), fie
bune - fie rele. Noi suntem de vină că mai adesea am învăţat
relele: organizarea crimei - nu ordinea publică; şpaga - nu
eficienţa administraţiei; grevele - nu eficienţa muncii; noile
tehnologii ale fărădelegilor - nu cinstea şi datoria. Uneori, chiar
am primit ajutor de la ei şi continuăm să primim, de exemplu,
sub forma ajutorului pentru integrarea europeană - vezi #20.4.
Aşa că nu e nici bine, nici corect, să aruncăm toată vina pe
trădare, străini sau soartă.
În realitate, mai multă vină are propria lene, lipsa de
gândire şi de acţiune cu bătaie lungă.
Ce ne va aduce Viitorul
„Tranziţia" actuală nu e ceva trecător: viitorul va fi o
permanentă şi continuă tranziţie - spre necunoscut. Orice clipă e
una de tranziţie. Schimbarea şi nesiguranţa vor fi singurul lucru
sigur.
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Capacitatea noastră de supravieţuire depinde de
învăţăturile trecutului. Dar prezentul e mult diferit de trecut - iar
viitorul va fi şi mai surprinzător. Istoria, trecutul ne pot ajuta
doar parţial să facem faţă la ce ne aşteaptă în viaţa de zi cu zi:
- Pericole social-economice: În ultimul secol, populaţia
globului a crescut de 4 ori. Majoritatea oamenilor trăiesc în
oraşe. Progresul ştiinţei (motivat prea mult de goana pentru
câştig material şi prea puţin cenzurat de criterii etice sau
morale) a produs noi şi noi tehnologii cu o influenţă majoră în
viaţa oamenilor: antibioticele, aviaţia cu reacţie, ingineria
genetică, armele de distrugere în masă, internetul - şi multe
altele. Ele au mărit dramatic densitatea, intensitatea şi ritmul
interacţiunilor umane. Internaţionalizarea sau globalizarea
înaintează nestăvilite şi ne implică pe toţi, cu sau fără voia
noastră.
Sistemele sociale şi economice globale au, în prezent,
mult mai mulţi factori: oameni, organizaţii, întreprinderi,
tehnologii sau ţări noi, cu mult mai multe legături reciproce.
Între ele se transferă cantităţi mult mai mari de materiale,
energie şi informaţie, cu viteze mult mai mari decât în trecut.
De exemplu, între 1960-2000 populaţia globului s-a dublat, dar
traficul anual global (numărul de km parcurşi de oameni În
automobile, autobuze, trenuri şi avioane) a crescut de 5 ori. Azi
toate evenimentele se petrec mai repede, în număr mai mare şi
cu o complexitate interactivă mai mare.
Creşterea rapidă şi aparent fără sfârşit a legăturilor şi
transferurilor între oameni provoacă o avalanşă de probleme
sociale şi tehnice. Soluţionarea lor cere mai multă ingeniozitate,
mai multe idei practice - pentru a lua decizii corecte la
momentul oportun. Dar foarte des nu mai putem face faţă
vitezei mari cu care toate se schimbă în jur, suntem incapabili să
producem suficient de repede cantitatea de gândire novatoare
necesară.
Sistemele sociale, economice, ecologice şi politice se
bazează din ce în ce mai mult pe calculatoare şi instalaţii
automate, dar legile care conduc aceste sisteme complexe nu
sunt încă bine cunoscute. Programele pe care se bazează
automatizarea lor sunt deficitare. Ele ajung să depindă în mod
neaşteptat de factori imprevizibili şi să se comporte (aparent)
ilogic - de fapt, nelinear.
Dacă omenirea nu se trezeşte ca să frâneze creşterea
haotică a sistemelor pe care ea însăşi le-a creat (ca ucenicul
vrăjitor) şi să le reducă viteza, ele vor fi zguduite din ce în ce
mai des de defecţiuni catastrofale. Cu consecinţe dramatice
pentru viaţa noastră. Fie că ne place sau nu, urmările vor fi:
crize financiare, încetinirea dezvoltării mondiale, scăderea
nivelului de trai.
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Totuşi, o veste bună: războaiele mari, mondiale, vor
dispărea. Nu pentru că ar reprezenta o acţiune evident rea, ci
pentru că sunt o dovadă clară de prostie: ele sărăcesc şi distrug
sigur toate părţile participante la conflict. Ţările mari, civilizate,
s-au deşteptat suficient. Dar războaiele mici, locale, terorismul
vor mai continua, din păcate, să facă victime nevinovate.
- Pericole biologice: degenerarea indivizilor atât din
societăţile şi ţările avansate (datorită sedentarismului: obezitate,
boli grave, reducerea natalităţii etc), cât şi a celor subdezvoltaţi
(din cauza foamei, suprapopulării, creşterii violenţei şi
criminalităţii ş.a.m.d.); (re)apariţia unor boli, microbi, paraziţi
rezistenţi la orice medicament cunoscut; utilizarea teroristă a
armelor atomice sau biologice etc. Trebuie să recunoaştem că,
pe lângă unele avantaje: obţinerea mai uşoară a hranei, adăpostului, apărării etc, civilizaţia şi educaţia produc şi efecte rele
asupra omului: deteriorarea funcţiilor sale vitale, slăbirea forţei
fizice, descreşterea fertilităţii, slăbirea instinctului de
supravieţuire şi spiritului combativ ş.a.m.d. Cu grave urmări
negative: sedentarism, fuga de realitate (în imaginarul mai
simplu şi comod - vezi realitatea „virtuală", drogurile) ş.a.m.d.
- Pericole ecologice: Echilibrul ecologic al planetei
este grav periclitat. Pentru prima oară în istoria ei, omenirea a
ajuns să poată mişca materiale, să producă energie şi gunoaie, în
cantităţi de acelaşi ordin de mărime ca şi Natura. Omul Poate,
prin acţiunile sale inconştiente, să provoace - direct sau indirect
– catastrofe naturale (inundaţii, secetă, uragane, cutremure),
accidente nucleare etc. Ca să nu mai vorbim şi de lipsa apei: în
anul 2000 un miliard de oameni nu avea acces la apă potabilă,
iar 2 miliarde nu aveau acces la nici un fel de apă. Sau de lipsa
aerului respirabil: milioane de orăşeni se asfixiază datorită
smogului (ceaţă otrăvitoare cauzată de gazele produse de
autovehicule).
În goana ei pentru bani, omenirea se autodistruge prin:
poluare, experimente genetice făcute fără a avea cunoştinţele
necesare, utilizarea antibioticelor pentru îngrăşarea animalelor,
netratarea gunoaielor etc. Iar gravitatea acestor probleme este
mult accentuată de suprapopularea planetei.
1.2. CE TE FACI?
În viaţa obişnuită, în locuinţă, oraş, sat, mijloace de
transport etc, suntem permanent ameninţaţi de o mulţime de
pericole. Fie produse de oameni: accidente de circulaţie,
agresiune fizică, incendii, război etc, fie naturale: furtună,
viscol, inundaţie, cutremur etc. Dar NU pericolele naturale sunt
mai frecvente, ci cele artificiale - create de tine sau de alţi
oameni. Corespunzător varietăţii diverselor situaţii critice,
supravieţuirea poate fi şi ea de mai multe feluri: urbană, în
natură (survival), culturală, etnică ş.a.m.d. Sau, putem vorbi
despre acţiuni imediate, de durată, ori de supravieţuirea
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individuală, colectivă - prin aceasta din urma înţelegând de la
un tovarăş de drum până la o întreagă naţie.
Putem aprecia că unele metode de supravieţuire sunt
primitive, necivilizate (cerşitul, hoţia, prostituţia, agresarea
simţurilor duşmanilor ş.a.m.d.) - pe când altele sunt civilizate
(cum ar fi cele indicate în acest Manual). Există pericole, să le
zicem (după moda actuală) de tip hard - pentru corp (de
exemplu foame, sete, strivire, asfixiere etc), dar şi altele - de tip
soft - pentru minte (cum ar fi spălarea creierului, pierderea
identităţii culturale, interzicerea libertăţilor civice etc). Lor li se
poate răspunde prin acţiuni de supravieţuire biologică, respectiv
intelectuală. Globalizarea face ca în ţările dezvoltate lupta
pentru existenţă să depăşească domeniul corporal pentru a se
extinde în cel mintal (informaţional etc.) şi în cel spiritual (al
identităţii, culturii, limbii naţionale etc).
Adeseori termenul de supravieţuire este folosit greşit
de oamenii simpli, ziariştii, politicienii (din opoziţie) cărora le
place să se tot vaite: ei însă confundă greutăţile mari, dar
obişnuite şi inerente vieţii - cu moartea. S-ar putea spune şi aşa,
că o mare parte din tot ceea ce facem sau trăim zilnic constituie
acţiuni sau situaţii de supravieţuire, dacă acceptăm ideea că
trăim permanent sub ameninţarea, chiar voalată, a foamei, setei,
frigului ş.a.m.d. - a morţii premature. Deşi greutăţile şi efortul
zilnic de a circula corect pe stradă, a mânca şi bea doar ce şi cât
trebuie, a folosi corpul numai pentru ce a fost el gândit, sau de
a-ţi face igiena personală, de a te vaccina, a plăti la timp
impozitele, a merge la serviciu, a creşte copiii, a avea grijă de
toate obligaţiile sociale, a-i respecta pe ceilalţi, a te ţine de
cuvânt, inclusiv a câştiga un ban prin muncă cinstită - toate
astea sunt de fapt viaţă normală, nu supravieţuire.
Supravieţuirea imediată
într-o situaţie care te ameninţă cu posibilitatea morţii
rapide - este necesar un răspuns corespunzător: măsuri de
supravieţuire imediată.
Salvarea din accidentele prin care oamenii ajung pe
neaşteptate izolaţi în natură, departe de civilizaţie, poartă
denumirea consacrată de survival, din limba engleză. O mare
parte din acest Manual se ocupă de rezolvarea acestei situaţii.
însă în viaţă toate sunt legate între ele, aşa că
învăţătura şi deprinderile pentru survival au aplicaţii în
numeroase aspecte sau domenii ale vieţii de zi cu zi (vezi şi #
20.3).
Supravieţuirea pe termen lung
Pericolul morţii rapide, ca urmare a unui accident de
maşină, de drumeţie, uragan, incendiu etc, este mai uşor de
sesizat. Dar există şi altfel de pericole, adeseori mai greu de
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perceput. Aşa sunt situaţiile grave în care se pune problema
dispariţiei lente, după un timp: de exemplu războiul armat,
psihologic, economic, cultural, religios; conflictele interetnice;
detenţia în închisoare; o boală sau epidemie gravă; poluarea
morală sau a mediului; dispariţia limbii materne ş.a.m.d.
Natura, cât şi istoria, arată clar că cei slabi vor pieri.
Atât la nivel de individ - cât şi de grup: şatre, etnii, popoare. În
vremurile noastre, slab -înseamnă: fără educaţie, fără şcoală.
Aceşti oameni ori se vor întări prin educaţie - ori vor dispărea
din cauza concurenţei locale sau internaţionale. Nici o soluţie
miraculoasă, legislaţie binevoitoare, milă, ideologie maniheistă
sau teorie a drepturilor omului (chiar impusă cu forţa) - nu
poate inversa legea selecţiei naturale.
Se poate naşte întrebarea „Ce este mai eficient pentru
supravieţuirea biologică": barbaria şi incultura sau educaţia şi
civilizaţia? În istoria de până acum a omenirii -aşa a fost:
barbarii au răpus colectivităţile civilizate (ţări, imperii ş.a.m.d.).
Dacă nu altfel - măcar prin forţa numărului mai mare. În război
conta enorm forţa fizică şi numărul luptătorilor. Şi astăzi,
emigranţii analfabeţi străpung fluierând graniţele statelor
occidentale, păzite cu cele mai perfecţionate tehnologii.
Dar evoluţia ştiinţei şi civilizaţiei din ultimul secol a
schimbat radical situaţia strategică. Cea mai evidentă (şi
totodată tristă) manifestare a avantajelor ştiinţei o reprezintă
capacitatea distructivă a armelor moderne cu care naţiunile se
apară (dar cu care pot să şi atace). După apariţia armei atomice,
echilibrul de forţe între cei subdezvoltaţi (mintal) şi cei
(super)şcolarizaţi s-a schimbat total. În prezent lumea e altfel!
Pentru a supravieţui, fiecare din noi trebuie să se
adapteze - altfel va dispărea. Ceea ce era bun înainte: atitudine,
pregătire, eforturi - nu mai e acum nici adecvat, nici suficient.
Letargia „mioritică" (deşi ruşinoasă, se pare că aceasta ne-a
ajutat să supravieţuim de-a lungul ultimelor secole), nu va mai
face doi bani în supratehnicizatul, năprasnic de iutele secol
XXI. Metodele vechi, tradiţionale de supravieţuire ale
înaintaşilor noştri - în majoritate ţărani - erau bune pentru
survival, dar nu mai sunt de mare folos în vremurile actuale. Or,
la noi, tinerii nu mai ştiu nici ce ştiau pe vremuri ţăranii
gospodari, nici ce ştiu acuma profesioniştii americani. În
prezent e nevoie de alte priceperi: limbi străine, meserii noi
(cum ar fi programarea calculatoarelor) - care trebuie învăţate,
indiferent că-ţi place sau nu. Nu mai merge cu „pluguşorul" azi trebuie „calculatorul"! Supravieţuirea în viitor este
condiţionată de policalificare, de permanenta reorientare şi
adaptare profesională - nu de clasica „meserie pentru viaţă".
Calificarea profesională depinde de „timpul de înjumătăţire a
valorii informaţiilor", care a ajuns la 5 ani sau chiar mai puţin.
Soluţia pentru chiverniseală şi dezvoltare durabilă este: muncă,
muncă şi iar muncă (dar cu cap!).
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Niciodată să nu crezi că lucrurile se vor îndrepta de la
sine; de obicei, criza lăsată în voia ei se înrăutăţeşte. Un
exemplu îngrozitor îl constituie datoria României faţă de statul
suedez, pornită de la 27 mil. dolari şi ajunsă, după 70 de ani de
nepăsare, iluzii, tembelism şi iresponsabilitate a autorităţilor de
toate culorile politice, la „doar" 120 mil. de dolari.
Desigur, inainte de a se ocupa de salvarea celorlalţi, ar
fi bine dacă fiecare concetăţean şi-ar rezolva mai întâi propria
lui soartă - fără a cere ajutor. De exemplu, refuzând situaţia de
muritor de foame, sărac, şomer, asistat social sau milog şi ieşind
din ea cu propriile forţe.
Adică - să se salveze gândind, nu cerşind.
Se poate trăi fie de azi pe mâine, ca frunza în bătaia
vântului, fără căpătâi, dar şi demn - ca om bine integrat în ţara
şi societatea sa. Un membru valoros al comunităţii trebuie să fie
conştient, treaz, responsabil, nu să alerge mereu după
satisfacerea instinctelor primare, tot acceptând noi şi noi
compromisuri mintale, morale sau corporale. Din păcate, o
atitudine responsabilă, civică, prevăzătoare nu poate fi obţinută
de la sine, cu forţe proprii; e nevoie de sprijin exterior, educaţie
şi timp. Însă obligatoriu e nevoie şi de participarea şi voinţa
individului. Dacă nu vrei să răzbeşti - nu te mai poate ajuta
nimeni.
Chiar şi emigrarea poate fi o soluţie pentru
supravieţuirea pe termen lung -când eşti într-adevăr în pericol
de moarte. Mulţi însă emigrează acum nu pentru a-şi salva
viaţa, ci pentru a profita de unele avantaje materiale.
Oportunişti, nesăţioşi „fără mamă, fără tată", au existat în toate
vremurile, sub lozinca: ubi bene - ibi patria (patria mea e acolo
unde mi-e mai bine). Dar, dacă eşti om adevărat şi stai să
gândeşti şi cântăreşti cu atenţie toate avantajele şi dezavantajele
acestei soluţii, constaţi că e mai demn şi bine să rămâi în ţara ta
şi să rezolvi aici problemele existenţei. Să lupţi acasă pentru
cauza, dreptatea sau viaţa ta. Să te ridici, să-i ajuţi pe părinţi,
prieteni, camarazi. Nu face ca veneticii: Sări ţigane, că arde
satul; nu-i nimic, mă mut în altul! Locul românilor este în
România. Dacă eşti român (deci sentimental) şi pleci, vei suferi
tot restul vieţii de dorul de Ţară şi vei fi peste tot un venetic.
Cred că fiecare om trebuie să gândească mai departe,
întrebându-se: ce-aş fi eu fără Ţara mea? (probabil un biet
derbedeu; der be der însemnând în arăbeşte: din poartă în
poartă).
Când n-ai pentru ce trăi - mori. Iar pentru a vrea să
supravieţuieşti nu e totdeauna suficientă frica de moarte.
Adeseori există motive şi mai puternice -cum ar fi dorinţa să
termini o acţiune în care eşti implicat, dar din care (aparent) n-ai
foloase personale. De exemplu să ajuţi pe cineva (iubita, copiii,
familia etc), să realizezi o faptă înălţătoare (patriotică etc).
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Oamenii sunt dispuşi să muncească pentru bani, dar sunt gata
să moară - sau să trăiască - pentru o idee. O viaţă fără ţel e o
moarte timpurie (Goethe). Nu numai indivizii au nevoie de un
scop în viaţă, ci şi naţiunile: dacă nu are un ideal, un proiect
comun (naţional), naţiunea se stinge, devine o populaţie (vezi
istoria). Parafrazându-1 pe marele Ronald Reagan (preşedintele
american, „mare" pentru că a reuşit să distrugă Uniunea
Sovietică -„imperiul răului") putem zice: nu interesează ce
poate face România pentru tine, ci ce poţi face tu pentru ea!
Cine nu-şi iubeşte Patria nu poate iubi nimica.
Aşa că la întrebarea: Va mai supravieţui oare România
pe termen lung? se poate răspunde şi cu da - dacă vor exista
suficient de mulţi oameni care să gândească şi să făptuiască ce
trebuie, la timp, dar şi cu nu - dacă băştinaşii indiferenţi,
iresponsabili vor continua să se preocupe numai de problemele
lor mărunte şi vor refuza să gândească, să facă sacrificii pentru
binele comun al naţiei. Un popor care se ocupă doar de fleacuri
devine o naţie de mântuială.
Trebuie precizat că uneori, în cazuri extreme, există şi
situaţii în care nu mai merită să lupţi pentru supravieţuire,
moartea putând fi alternativa preferabilă. Alegerea îţi aparţine,
tu decizi! Din fericire - nu orice accident sau situaţie deosebită
constituie un pericol iminent.

noastră obişnuită: electricitate, apă curgătoare, aragaz, haine,
casă, scule, autobuz ş.a.m.d. Nici sprijinul, de la sine înţeles
(dar oare real?) al celorlalţi oameni: familie, prieteni, vecini,
colegi, sindicat, poliţie etc. Chiar aşa: ia stai, opreşte-te câteva
clipe din citit şi gândeşte-te puţin: vei fi fără nici un ajutor. Îţi
dai seama?
Ce te faci?
Într-o astfel de situaţie nu dispui decât de:
- tine însuţi (alcătuit din oase, piele, păr, dinţi, unghii,
salivă);
- ceea ce ai asupra ta (ghete, ciorapi, pantaloni,
cămaşă, rochie, ceas, poate bani, un pieptene etc);
- ceea ce te înconjoară (nisip, pietre, apă, copaci,
beton, dărâmături, balegă etc);
- poate - un mijloc de transport distrus (automobil,
tren, avion etc). Plus capul, mintea ta - cea mai importantă sculă
(dacă ştii s-o foloseşti...). Sunt diverse păreri asupra cantităţii şi
felului de echipament sau pregătirilor necesare ca să scapi dintro situaţie neobişnuită sau o catastrofă. În mod paradoxal, nu atât
muşchii, rezistenţa fizică, priceperea ori echipamentul contează;
mai importantă este atitudinea mentală faţă de situaţia critică.

Ce poţi face într-o situaţie de criză?
1.3. GÂNDEŞTE ŞI ÎNFĂPTUIEŞTE
Pentru a supravieţui, gândeşte - altfel
Supravieţuirea înseamnă: prevedere, pregătire, sânge
rece, voinţă, hotărâre, întrajutorare, dezinteres material. A fi
prevăzător şi a te gândi la accidentele posibile nu înseamnă să
fii un pesimist fricos, descurajat sau nevricos, ci să-ţi uşurezi
viaţa. Nu înseamnă sa te temi de orice, ci să controlezi
evenimentele, înseamnă să poţi distinge între păreri şi dovezi,
între zvonuri şi fapte; între gândirea (şi acţiunea) emoţională,
subiectivă, ilogică (bazată pe sentimente, instincte) şi cea logică
(bazată pe raţiune).
În zilele noastre oamenii civilizaţi devin din ce în ce
mai sedentari, moi, leneşi în folosirea muşchilor proprii - pe
care se bazează survival-u\. Modul de viaţă modern, cu
sedentarismul său molipsitor, ne pregăteşte să devenim victime,
nu supravieţuitori. Din păcate, fără o sănătate, condiţie fizica
acceptabile, şansele de supravieţuire în caz de accident - în
singurătate, natură sau pe lângă casă -sunt considerabil mai
mici.
Condiţiile de survival sunt prin definiţie: neaşteptate,
neobişnuite, periculoase. În astfel de situaţii grele nu mai avem
la dispoziţie ajutoarele şi protezele pe care se bazează viaţa
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Toţi specialiştii sunt de acord că atitudinea mentală
adecvată, optimistă -adică o gândire clară şi voinţa de a scăpa este cel mai important factor (cam 90% din total!) pentru
salvare. Din cauza atitudinii mentale diferite - unii scapă şi alţii
nu. La unii oameni voinţa de a trăi este mai puternică decât la
alţii, dar ea poate fi întărită prin şcolarizare (vezi # 20.3).
Norocul îl ajută pe cel pregătit. Atitudinea este mai importantă
decât trecutul, educaţia sau banii, decât nereuşitele sau
succesele vechi, decât împrejurările, opiniile sau faptele altora.
În fiecare moment al vieţii putem decide şi alege o nouă
atitudine. Nu putem schimba nici trecutul, nici inevitabilul, dar
putem să ne schimbăm atitudinea.
Atitudinea mintală corespunzătoare este: conştientă,
activă, responsabilă, preventivă, eficientă, pozitivă, creativă.
Fii atent!
O condiţie importantă pentru supravieţuire este să-ţi
dai seama de pericol. Adeseori oamenii nu înţeleg, nu sesizează
că „în aer" pluteşte o ameninţare -iminentă sau nu încă: îngheţ,
viitură, secetă, escrocherie, tâlhărie, criză financiară, război,
invazie etc. Fii mereu atent la ce se întâmplă înjur, la ce faci sau
vei face, fii conştient de interacţiunea celor cu care vii în
contact, a mediului. Sau de alte pericole: de exemplu, după o
călătorie lungă cu avionul se poate muri pe loc, din cauza
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înrăutăţirii circulaţiei sângelui provocată de imobilitatea forţată.
Nu umbla cu capul în traistă!
Informează-te, învaţă - şi judecă cu mintea ta (nu lua
de bune judecăţile altora). Nu te baza pe minuni şi nu te speria
de umbre. Dacă lucrurile merg bine prea multă vreme - necazul
e iminent! Aşa e lumea, viaţa: nu poate exista nici o fericire
perpetuă, nici o stare de nenorocire permanentă. De aceea
chinezii spun: când îţi merge bine - fii atent; când îţi merge rău
- fii demn. Căci la ananghie unii oameni sunt dispuşi să-şi
vândă sufletul sau corpul (chiar şi numai pentru câţiva dolari),
să facă orice compromis ca să supravieţuiască: cerşesc, mint,
fură, toarnă, se prostituează, îi chinuie pe alţii ş.a.m.d.
Fii activ!
Atitudinea activă înseamnă să vrei cu tot dinadinsul să
scapi şi să acţionezi viguros în acest sens - spre deosebire de cea
pasivă, în care stai şi aştepţi sau să te scape altcineva, sau să
vină moartea să te scape de chinuri. Nu te lăsa doborât sau oprit
de împrejurări, de situaţie. Luptă, nu renunţa. Vorba marelui
explorator Nansen: ai reuşit - continuă; n-ai reuşit - continuă!
în funcţie de comportamentul lor într-o situaţie grea, oamenii se
împart în 3 categorii: unii se străduiesc şi încearcă să rezolve
problema, alţii stau şi analizează situaţia, iar ceilalţi
comentează, se minunează de cele întâmplate. Evident că numai
prima categorie supravieţuieşte!
Fii conştient că mâine va fi mai rău - dacă nu faci azi
ceva. Nu te speria de eşecuri, ci de şansele pe care le pierzi dacă
nici măcar nu încerci.
Fii responsabil!
Atitudinea responsabilă înseamnă să nu te ascunzi
după deget, ci să accepţi că TU trebuie să faci treaba asta şi
chiar s-o faci.
Pentru a scăpa dintr-o situaţie periculoasă trebuie să
acţionezi. Acum, imediat, NU mai târziu. Totdeauna timpul
înseamnă bani (time is money) - dar este şi viaţă. Primul ajutor
trebuie să-l dai sau să ţi-l dai urgent, adeseori întârzierea
înseamnă moarte. Într-o situaţie disperată timpul lucrează
împotriva ta! Decizia de a acţiona într-un anumit fel trebuie
luată repede. Trebuie tăiat în carne vie. Fii necruţător - cu tine şi
cu ceilalţi. Nu poţi face jumări fără să spargi ouăle! Când vrei să
scurtezi coada unui câine, fă-o o dată şi bine. Nu-l menajezi
deloc dacă din milă i-o tai câte puţin în fiecare zi. Din păcate,
deprinderea de a lua decizii bune, rapide este o calitate rară,
care se poate învăţa numai prin experienţă, antrenament
specific.
Responsabilitatea înseamnă prevenire, adică să te
pregăteşti şi să înveţi pentru a putea îndeplini sarcinile la care te
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angajezi, luând în consideraţie şi eşecurile previzibile. Să devii
competent. Să ştii ce ştii, ce poţi - şi ce nu. Comunismul ne-a
învăţat să minţim, dar şi mai rău: ne-a obişnuit să ne
autoamăgim! Pentru vindecarea acestei boli sunt necesare acum
mari eforturi. Nu te apuca de lucruri la care nu te pricepi. Nu te
comporta astfel ca să-i pui pe alţii în situaţii periculoase (de
exemplu să se chinuie sau să cheltuiască pentru salvarea ta,
după ce ai făcut o prostie). În fond, cine şi ce eşti tu de le ceri
asta? Cunoaşte-ţi lungul nasului! E important şi ce faci, dar,
paradoxal - chiar mai important, şi ceea ce NU (apuci să) faci!
Adică: nu-ţi pierde timpul, banii, resursele disponibile cu
acţiuni nechibzuite. Deci, gândeşte-te de două (ba chiar de trei)
ori înainte de a face ceva iremediabil - cum e de fapt orice face
omul pe lumea asta; nici o situaţie, oportunitate nu se mai repetă
identică!
Responsabilitatea mai înseamnă şi să-i ajuţi pe cei din
jur. Egoismul, fudulia, proasta creştere, chiulul, hoţia, aroganţa,
incompetenţa, neseriozitatea, lipsa de punctualitate şi de cuvânt
- nu aduc niciun folos, ba dimpotrivă. O dovadă printre altele:
refuzul ţărilor civilizate de a ne accepta ţara ca membră a
Uniunii Europene. Motivul real nu este sărăcia, migraţia ilegală,
dosarele restante ş.a.m.d. - adică explicaţiile cu care suntem
aburiţi în mod politicos, oficial: ci lipsa de caracter şi a celor 7
ani de acasă, mârlănia, iresponsabilitatea prea multor
concetăţeni de-ai noştri (de la simpli copii până la adulţi, de la
măturători până la personalul ambasadelor). Aceştia îi privesc
pe cei din jur, pe străini, ori ca pe un gunoi, ori ca pe un fraier
de jumulit. Lucrurile merg până acolo încât unii străini (nu
răuvoitori), după ce sunt înecaţi de bădărănia sau hoţia
băştinaşilor, ajung să spună despre România: ce ţară frumoasă,
păcat că e locuită! Vesticii au muncit mult şi din greu până să-şi
educe oamenii lor (de exemplu Anglia secolului trecut era plină
de ciungi - căci hoţilor li se tăia mâna stângă). Nu le-a mai
rămas chef să facă din nou aceeaşi treabă pentru alţii. Ei se
aşteaptă ca fiecare ţară candidată la aderarea europeană să-şi
rezolve singură problemele, prin propriile forţe. Nu cerşind sau
văicărindu-se. Deci - la treabă! Dar fă-o cu grijă pentru propria
ta purtare: dacă te bagi printre porci (chiar ca să-i speli), nu se
poate să nu te atingă noroiul. Nu te lăsa contaminat.
Fii eficient!
Atitudine eficientă înseamnă să acţionezi urmărind
rezultatele şi termenele -nu să te agiţi şi să lucrezi fără rost. De
exemplu, chiar problema creşterii productivităţii în activitatea
profesională de zi cu zi e până la urmă tot o formă a luptei
pentru supravieţuire (de lungă durată). Eficienţă înseamnă să
faci un lucru: bine, complet; simplu, economicos, ieftin; să nu
necesite remedieri, refaceri; să-l începi la timp şi să-l sfârşeşti la
termen; fără să deranjezi pe alţii. Nu te purta ca un amator, ci
lucrează ca un profesionist. Nu te complica - americanii zic
KISS, adică keep it simple, stupid.

Lohanul nr. 40, decembrie 2016

dezbateri
Orice faci - fă bine. Nu face lucrul de mântuială. Nu
numai din cauză că lucrul bine făcut este mai profitabil şi
avantajos pe termen lung, ci şi pentru efectul favorabil asupra
grupului sau comunităţii. Într-o echipă fiecare membru are de
îndeplinit sarcini proprii, distincte şi trebuie să le execute bine,
eficient. Dacă un singur om chiuleşte sau greşeşte, întreaga
echipă va funcţiona prost. Sau, va pieri.
Nu acţiona la întâmplare: atât înainte de a întreprinde
ceva (o călătorie etc.) cât şi după un accident, fă-ţi un plan de
acţiune, de viaţă, de salvare. Un exemplu simplu: în oraş fă-ţi
nevoile fiziologice din timp, într-un loc amenajat; nu aştepta săţi vină pofta când eşti pe stradă, în public şi nu găseşti unde.
Asigură-ţi casa, viaţa, bunurile, învaţă o meserie nouă, limbi
străine, utilizarea calculatorului. Sau, renunţă la droguri: tutun,
alcool, televizor ş.a.m.d. Fă o facultate - nu numai pentru
avantaje materiale, ci mai ales pentru suplimentul de
antrenament mintal pe care-l impune.
O gândire corectă ia în consideraţie consecinţele
fiecărei acţiuni şi alege un plan de lucru corespunzător, cu
bătaie mai lungă. Există planuri strategice (de lungă durată - de
exemplu câţi copii să fac, cum o să plătesc ratele la casă, ce
vreau să ajung peste 10 ani etc.) şi altele tactice (de scurtă
durată - cum ar fi: unde voi putea înnopta, să rezerv din timp
camera la hotel, cui mă adresez în cazul că se strică maşina
ş.a.m.d.). Planurile tactice se înscriu în şi se coordonează cu
cele strategice. Atenţie: un plan bun are şi soluţii de rezervă,
pentru cazul că acţiunea principală prevăzută dă greş.
Un plan de viitor chiar slab sau prost e mult mai bun
decât nici unul. Indiferent pentru ce perioadă plănuieşti, nu
gândi în mic, cu bătaie scurtă, ci gândeşte global şi acţionează
local. la exemplu de la campionii de şah: ei joacă în perspectivă,
prevăd nu numai mutarea următoare a adversarului, ci pe a
cincea, a zecea, ba chiar şi pe ultima, victoria. Sau inspiră-te din
modul cum fac ruşii sau chinezii politica externă: la fel cum
joacă şah (respectiv go). Nu pentru mâine, ci pentru secolul
următor! Necesitatea gestionării cât mai bune a crizelor sau a
propriei vieţi se poate vedea şi din contra-exemplul soartei
multor terchea-berchea din jur. Sau din prostul management din
economia noastră: n-or fi toţi directorii noştri veroşi, dar prea
mulţi sunt precis incompetenţi.
Însă, nu te fixa (mintal) pe un anumit plan, idee,
soluţie. Supravieţuirea necesită şi flexibilitate: capacitatea de aţi schimba la timp gândurile, meseria, locuinţa ş.a.m.d.
Adaptează-te rapid situaţiei. Nu poţi schimba direcţia vântului dar poţi să potriveşti (repede!) pânzele corăbiei.
Gândeşte flexibil, fii gata să schimbi direcţia sau
metoda dacă se dovedeşte greşită, ineficace. Nu se ştie de unde
sare iepurele. (Poate că acest principiu n-ar trebui evidenţiat
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românilor; ei au din naştere prea multă flexibilitate mintală şi ar
profita dacă s-ar strădui să devină mai consecvenţi). Deci, nu te
grăbi să sari imediat de la o alternativă de salvare la alta,
aparent mai atractivă; oarecare stăruinţă şi consecvenţă este
necesară; uneori e chiar obligatorie. Căci tot lumea zice: cine
aleargă după doi iepuri nu prinde nici unul.
Când acţionezi - nu o face cu reţinere, fără tragere de
inimă, cu teamă. După ce ai cântărit (iute!) toate informaţiile şi
implicaţiile, adversitatea, duşmanul, trebuie izbit cu hotărâre,
impetuozitate, folosind toate forţele, mijloacele disponibile. Nu
umbla cu jumătăţi de măsură că pierzi timpul (adică - viaţă,
bani).
Ce-i mult nu-i sănătos: e rea prea multă risipă, dar tot
rea e şi prea multă economie. Trebuie evitate excesele - în orice
sens. Încearcă să păstrezi o bună cumpănă între părţi şi tendinţe
- acea vestită aurea mediocritas (echilibrul de aur).
Fii optimist!
Atitudinea pozitivă înseamnă să vezi şi partea bună a
situaţiei, a lucrurilor (jumătatea plină a paharului), nu să te tot
văicăreşti şi să pui mereu răul înainte. Căci orice profeţie, bună
sau rea, odată făcută, tinde să se îndeplinească! Cel cu o gândire
pozitivă, constructivă, nu stă, nu lâncezeşte, nu aşteaptă, nu se
vaită, nu condamnă, ci caută soluţii, valorifică puţinele
posibilităţi existente (însă şi pe unele care nu există, dar apar
din senin când este suficientă preocupare - căci aşa e viaţa) şi
luptă fără teamă cu adversitatea. Nu mai răspunde cu NU: nu
pot, nu ştiu, nu vreau, n-am timp etc. Zi mereu DA ideilor,
propunerilor cinstite -chiar dacă asta te obligă să faci eforturi, să
cauţi soluţii noi ş.a.m.d. Însă nu da vrabia din mână pe cioara de
pe gard.
Când ţi-e greu, cere ajutor - nu te ruşina. Ruşinează-te
înainte de a face vreo prostie sau acţiune necugetată. Din cauză
că oamenii sunt în general binevoitori, cine cere - nu piere. Dar
nici nume bun n-are. În fond, de ce te-ar ajuta alţii pe tine? Au
şi ei treburile, greutăţile lor. Ce merite ai tu ca să te ajute? Ce-ai
făcut tu pentru ei? Frate - frate, dar brânza e pe bani.
Sarcina ta ca om este să nu devii un cerşetor, o povară
pentru alţii, ba chiar să dai şi o mână de ajutor altor oameni mai
slabi, copii, bătrâni, nevoiaşi, sau unora care n-au habar şi n-au
citit o carte despre supravieţuire. Ajută, fă binele în jurul tău - şi
lumea va deveni mai bună - chiar pentru tine.
Dar una e să ajuţi un accidentat care se luptă să
supravieţuiască - şi altceva e să dai de pomană unui milog care
nu face nimic ca să scape din situaţia grea în care se află (şi în
care a ajuns, de cele mai multe ori, din cauza lui însuşi, a
defectelor sale cu care n-a luptat). Nu strica orzul pe gâşte. Nu-l
încuraja să lenevească (dar nici nu-ţi bate joc de el). Mai
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degrabă învaţă-1, ajută-1 să se ajute singur (vezi # 20.2).
Supravieţuirea e deseori o problemă de alegere, o decizie
dureroasă. Câteodată eşti nevoit să sacrifici o parte ca să salvezi
restul, întregul. De exemplu să sacrifici un membru al corpului
(braţ muşcat de câine, crocodil, rechin) ca să scapi restul (cum
face şopârla, care-şi rupe coada prinsă şi scapă fugind). Uneori
se ajunge la situaţii limită: trebuie să laşi să moară o persoană
din grup - ca să scape restul, majoritatea. Nu e simplu, nici uşor
sau creştineşte să iei o astfel de decizie. Dar în condiţiile
respective, extrem de dure. ea trebuie luată.
Iată povestea unor evadări din lagărele nordului
siberian. Deţinuţii de acolo nu erau prea bine păziţi, fiind
evident că cine ar fi încercat să fugă, să meargă pe jos spre sud,
prin sălbăticie, fără haine şi arme, murea sigur de frig şi de
foame. Natura înconjurătoare ostilă descuraja orice evadare.
Totuşi, unii prizonieri mai vechi, sătui de viaţă, făceau
câteodată încercări disperate - şi totuşi chibzuite. Ei îşi luau ca
tovarăş de evadare un deţinut mai tânăr, proaspăt sosit, deci
nepriceput la viaţa lagărului - pe care urmau să-l mănânce pe
drum. Tânărul era foarte mândru că „bătrânii" îi acordă
încredere - fără a-şi da seama că urma sa fie prima victimă
(planificată) a încercării de evadare.
Adică, fără a se gândi că nimica nu e gratuit pe lumea
asta - poate doar bucăţica de brânză din capcana pentru şoareci
(cum îi asigura maliţios în Parlamentul englez conservatoarea
doamnă Thatcher pe opozanţii ei politici, socialiştii demagogi).
Inventează!
Atitudinea creativă însemnă să vii cu idei noi, să faci
alte legături între faptele, situaţiile, informaţiile existente, să-ţi
surprinzi adversarii şi situaţia, să cauţi şi să găseşti soluţii chiar
şi acolo unde experienţa sau tradiţia spune: nu se poate. Să-ţi
pice fisa înaintea altora. Inventivitatea este trăsătura, atitudinea
care deosebeşte omul de animal şi determină succesul sau
înfrângerea (mai ales în noua lume informatizată); până la urmă,
chiar supravieţuirea sau moartea -fie imediat, fie pe termen
lung.
Mai ales într-o situaţie critică, nu aştepta să facă
altcineva ceea ce poţi face tu însuţi, pentru tine sau pentru
camarazii, familia ta. Descurcă-te, NU sta cu mâinile în sân,
aşteptând să te salveze alţii sau Dumnezeu. Ajută-te singur!
Încercarea moarte n-are! Chiar dacă nu ştii, nu te
pricepi, gândeşte-te puţin, judecă, foloseşte bunul simţ şi fă
ceva. Când izbucneşte criza sau apare accidentul - atunci şi
acolo este momentul acţiunii. Nu prin eschivare sau chiul (la
şcoală, serviciu, vot ş.a.m.d.) se pot rezolva problemele,
obstacolele. Implică-te, pune osul la treabă.
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Deşi toate metodele de supravieţuire sunt bune pentru
toţi, există bariere fizice şi mentale care limitează gama de
posibilităţi pentru un individ anume.Dacă un om simplu, dar
zdravăn poate să fugă, sară, ţipe, lovească ca să scape, pentru un
intelectual slăbănog aceleaşi metode sunt sinucidere curată.
Acesta ar trebui să-şi rezolve problemele nu bazându-se pe
corp, ci mai mult cu mintea, prin: vorbe, scule ajutătoare,
proteze, prevedere, bani, oameni angajaţi ş.a.m.d.
Lupta pentru supravieţuire trebuie dusă nu numai cu
armele sau metodele cele mai perfecţionate (care adesea sunt
tocmai cele ale adversarului), ci şi cu acelea la care tu te pricepi,
dar adversarul nu (chiar dacă sunt mai vechi).
Comunică!
În tot ce faci e nevoie de ordine, disciplină, gândire
metodică, organizare. Dar şi de capacitatea, îndemânarea de a
comunica, de a te pune în pielea celuilalt, de a gândi şi la
nevoile celuilalt. Progresele extraordinare făcute de americani
în ultimii 20 de ani se datoresc numai şi numai calculatoarelor,
adică răspândirii informaţiei. Sau altfel zis - dezvoltării
comunicării.
Pentru a-i informa şi convinge pe ceilalţi să acţioneze
într-un anumit fel, logic şi eficient, e obligatoriu să le comunici
ideile tale, planul de acţiune, sarcinile lor. La noi lipseşte
educaţia, pregătirea pentru lucrul în echipă, pentru solidaritate şi
obţinerea consensului. Or, unde-s doi puterea creşte!
Gândeşte, dar acceptă şi gândirea altora. Nu-i
considera pe toţi proşti. Majoritatea conflictelor cu alţi oameni
apar din cauza lipsei respectului faţă de ei, manifestată şi prin:
- Lipsa de comunicare, neconfruntarea deschisă a
părerilor, necunoaşterea limbii celuilalt etc;
- Surprinderea celuilalt cu o acţiune prea rapidă,
neanunţată.
Dar ce fel de comunicare, înţelegere poate avea loc la
noi, când poate prima, cel mult a doua vorbă care iese din gura
unui om simplu e de obicei o minciună, o sudalmă sau un
zbierat? Prea puţini sunt convinşi că vorba dulce mult aduce,
deşi e atât de simplu şi eficace să ceri scuze sau să zici
„mulţumesc". Prostul are impresia că cel care ţipă ar avea mai
mult succes în discuţia sau conflictul respectiv.
Tactica şi satisfacţia lui e: obraznicul mănâncă
praznicul. Din cauza neimplicării celor din jur (să fie de vină
„politeţea" sau iresponsabilitatea acestora?) nesăbuiţii nu sunt
puşi la punct cum ar trebui pentru bunul mers al societăţii. Iar
urmările nefaste ale vorbelor rele şi ale lipsei de civism sunt
evidente peste tot.
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Cu cât omul gândeşte mai puţin, cu atât vorbeşte mai
mult (Montesqieu). Nu mai spune fleacuri sau prostii - tăcerea e
de aur. Înainte de a vorbi, gândeşte, întreabă-te: la ce-mi
foloseşte ce voi spune? Sau: cum să prezint ceea ce vreau să
spun (tonul face muzică)? Sau: ce vor face interlocutorul şi
ascultătorii cu informaţiile pe care le voi spune? Numai
Dumnezeu primeşte gratuit informaţiile, zicea Churchill. Mai
mult ca sigur că după ce te gândeşti puţin, vei alege să taci.
Chiar şi când vrei să ceri ajutor, înainte de a te apuca să ţipi ca
din gură de şarpe, întreabă-te: am cu adevărat nevoie de ajutor?
N-aş putea să rezolv eu singur

Când încerci să supravieţuieşti nu strica, nu distruge
totul împrejur. Economiseşte forţele, proviziile, resursele. Nu fii
lacom sau inconştient. Numai animalele acţionează
iresponsabil. Gândeşte-te şi la ceilalţi, la Natură. Gunoaiele
aruncate peste tot, pungile de plastic (practic indestructibile pe
cale naturală) care acoperă ogoarele - ne sufocă pe toţi. Sau, cear mai rămâne din parcurile Bucureştiului dacă toţi cele 2,5 mil.
locuitori ar rupe câte o floare sau o cracă - aşa cum îi vedem pe
mulţi inconştienţi? Lasă-i şi pe alţii să trăiască, să profite. Nu
culege TU toate fructele, bea toată apa, tăia toate lemnele,
distruge toate stalagmitele, murdări tot terenul. Căci: o felie de
portocală are acelaşi gust ca şi restul portocalei!

problema?
Nu uita nici de puterea cuvântului, nici de faptul că se
poate comunica (intenţionat, dar şi involuntar) şi fără vorbe
(prin gesturi, mimică, limbajul trupului). Merită să studiezi şi
ceva despre „negociere".
Respectă Natura!
Supravieţuirea ecologică prin apărarea Naturii este de
o importanţă vitală pentru viitorul omenirii - şi al tău! Natura e
mama noastră, aşa cum corpul omenesc e casa sufletului.
Planeta pare nesfârşită doar primitivilor; oamenii civilizaţi au
văzut (cu ajutorul sateliţilor) că Terra este o planetă mică, cu
spaţiu şi resurse limitate. Existenţa oamenilor nu e o
binecuvântare pentru Natură, ci o continuă sursă de poluare şi
gunoaie. Oamenii produc prin arderea cărbunilor şi petrolului
de două ori mai mult bioxid de carbon decât toate celelalte surse
naturale (păduri etc.) la un loc. Efectul de seră şi distrugerea
stratului protector de ozon se accentuează datorită producţiei de
gaze poluante de tot felul. Mările sunt secătuite de peşte,
rezervele mondiale de petrol epuizate, deşertificarea avansează
rapid datorită pădurilor defrişate şi solului distrus prin
chimizarea excesivă, gunoaiele ne sufocă. Supravieţuirea
omenirii civilizate este
periclitată. Inconştienţa şi
iresponsabilitatea cu care se poartă oamenii în acest sens ar
părea înduioşătoare (poţi zice: bieţii de ei sunt săraci, înapoiaţi,
lasă-i şi pe ei să trăiască; sau: lasă că or să vadă ei, or să înveţe
cu timpul; sau: de ce să mă bag; ei sunt prea mulţi şi tot nu pot
face nimica) - dacă n-ar fi îngrozitoare (răul iremediabil făcut
de ei se răsfrânge şi asupra ta, asupra noastră, a viitorului).
Supravieţuirea în sălbăticie înseamnă să fii strâns legat
de natură: s-o înţelegi, respecţi, s-o foloseşti. Dar ce legătură
mai au acuma tinerii orăşeni cu Natura? Ei nici măcar nu pot
deosebi iedul de miel, ţapul de vier, calul de catâr, grâul de
secară sau găinaţul de balegă; ce să mai vorbim de sălbăticiuni,
de buruienile pentru hrană sau leac. Ar trebui să (re)înveţe
multe lucruri simple, tradiţionale, pentru a putea face faţă
ameninţărilor complexe ale viitorului!

213

Iată de ce prin alte ţări, mai avansate, lumea a început
să se trezească şi se dezvoltă mişcarea civică pentru o poluare
zero. Un aspect - doar aparent minor - al acestei acţiuni de
importanţă naţională (la ei) este obligaţia fiecărui drumeţ de a
lăsa locul pe unde a trecut sau poposit mai curat decât l-a găsit
(adică să adune la plecare mai multe gunoaie decât a făcut el pentru a le duce la o cutie sau groapă amenajată ecologic)!
Fă şi tu la fel, devino un act. vist civic, ecologic - fără
să fii silit. NU aştepta ca mereu alţii să cureţe înjur. Sau tot alţii
să-i educe pe nespălaţi (şi asta fiind tot un fel de curăţenie).
Implică-te!
Toată lumea constată cât de mult se înmulţesc
analfabeţii, copiii părăsiţi şi handicapaţi. Se tot dă vina pe
sărăcie. Dar sărăcia nu e motivul real ci doar scuza autorităţilor
incompetente, cu care îşi maschează tembelismul. Omul
priceput şi dornic să răzbească face din rahat - bici. Cauza
problemei este educaţia insuficientă, necorespunzătoare a
multor tineri şi părinţi. Or, această lipsă nu le poate aduce, pe
termen lung, decât: tembelism, inconştienţă, iresponsabilitate,
sărăcie, subalimentare, subdez-voltare. Pentru a supravieţui,
aceşti concetăţeni vor fura, defrişa ilegal păduri, cerşi, înghiţi
ajutoare sociale ş.a.m.d. Dezastrul social şi economic se
amplifică de la sine: inculţii săraci fac mulţi copii (tot o formă iraţională - de supravieţuire) care la rândul lor devin tot inculţi
şi săraci. Cu forţe proprii, singuri, nu pot ieşi din acest
„blestem". Ei constituie o bombă socială cu explozie întârziată.
Evident că educarea lor (cu orice preţ!) e o condiţie vitală
pentru supravieţuirea Ţării noastre. Cu toate astea, societatea şi
autorităţile nu intervin şi îi lasă să se desfăşoare în voia lor. Cu
o inconştienţă cutremurătoare - pentru viitorul nostru.
Neimplicarea în treburile comunităţii a oamenilor
educaţi, cu cei 7 ani de-acasă, echivalează cu un fel de
sinucidere colectivă. Cine altcineva le-ar putea descurca:
Analfabeţii? Vagabonzii? Cei ce primesc ajutor social?
Handicapaţii sau inculţii obraznici?îmbogăţiţii tranziţiei?
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Trebuie să-ţi pese! Dacă nu te angajezi - te sinucizi! Tu şi cei
din jur, ba chiar tragi după tine toată Ţara.
Pentru supravieţuirea colectivă pe termen lung, NU
mai accepta sau tolera greşelile şi nesimţirea celor din jur:
excesele de libertate greşit înţeleasă; proasta creştere, tupeul;
prostia, tembelismul, nepăsarea; promovarea nemeritată a
nonvalorilor în ierarhia economică, socială, şcolară sau
culturală; hoţia sau corupţia de orice fel; mârlănia; lipsa de
educaţie a tinerilor, ţiganilor, derbedeilor ş.a.m.d.; inconştienţa
sau nepăsarea faţă de problemele colective; preocuparea numai
pentru satisfacerea instinctelor primare: umplerea burţii, euforia
bahică, chefuri, sex, putere, bani; atentatele culturale,
programele TV vulgare, violentarea limbajului etc; Ce-ai putea
face? Printre altele, să-ţi valorifici drepturile cetăţeneşti, cel
puţin la fel de bine cum o fac şi cei needucaţi, dar obraznici. Să
arăţi - cât mai vizibil şi eficient, că-ţi pasă:

De aceea Manualul de supravieţuire se adresează
oamenilor obişnuiţi, cărora doreşte să le schimbe mentalitatea şi
cunoştinţele. Oricine citeşte această carte va deveni mult mai
priceput să reacţioneze adecvat şi rapid la o situaţie sau criză
neaşteptată, în loc să-şi piardă capul şi să stea paralizat de frică,
aşa cum păţesc cei care nu au nici o idee (şi mai ales nici o
pregătire) despre supravieţuire.
Principiile de bază ale acestei cărţi sunt:
- bazează-te pe tine (şi nu pe alţii);
- fii gata să te descurci în orice situaţie, folosind în
primul rând mintea;
- improvizează ce-ţi trebuie din orice găseşti (fără să ai
pregătite echipamente
adecvate);

- Ziarele, posturile de radio şi TV trebuie inundate cu
scrisori de protest şi comentarii în legătură cu articolele sau
emisiunile lor, sau despre faptele urâte şi reprobabile constatate
de tine;
- „Mila", „facerea de bine" obişnuită, trebuie întoarsă
pe dos: adică să-i faci milogului, derbedeului ce-i trebuie cu
adevărat: educaţie, NU doar să-l laşi, ajuţi să rămână ce este!
- Nespălaţii trebuie spălaţi,
descurajaţi - chiar cu forţa (vezi # 20.3);

cerşetorii

- când încerci să scapi - gândeşte-te şi la ceilalţi.
Chiar dacă „orice" descoperi în jur este aşa de puţin
încât pare a fi nimica, adu-ţi aminte de comentariile des auzite
ale salvatorilor ajunşi prea târziu la victime: „măcar să le fi
trecut prin minte să se învelească în ziarele astea", sau „poate
scăpau dacă ar fi săpat o groapă în zăpada asta, să se
adăpostească" ş.a.m.d.

trebuie

- Ajută, stârneşte autorităţile (Poliţie, Primărie etc):
reclamă verbal sau în scris pe toţi cei ce nu se comportă
civilizat: beţivii, scandalagii, hoţii, abuzurile părinteşti ori
sexuale, contravenienţii la regulile de circulaţie ş.a.m.d. Revino
şi insistă dacă autorităţile nu reacţionează corect.
- Ajută şi susţine orice iniţiativă ori intervenţie
individuală sau colectivă în acest sens, oriunde: în bloc, cartier,
tramvai, localitate. NU lăsa pe cel care se implică să fie redus la
tăcere, învins de „gaşca" derbedeilor. Luptă-te cu entropia
socială.
- Aderă la o organizaţie neguvernamentală care
acţionează conform vederilor tale. Şi mai sunt şi alte lucruri pe
care le poţi face.
1.4. FOLOSEŞTE MANUALUL - „CU CAP"
Cei mai mulţi oameni au o idee foarte vagă despre
supravieţuire. În primul rând, pentru că nimeni nu i-a învăţat, na vrut să-i înveţe. Dacă cineva îşi aduce câteodată aminte de
subiectul acesta, precis e vorba de leacuri sau reguli băbeşti.

Când dă necazul peste tine sunt mari şanse să nu ai
această carte în buzunarul hainei, nici timp s-o citeşti. S-ar
putea să fii fericit dacă mai ai o haină pe tine! Ca să te poţi salva
pe tine şi pe alţii cu ajutorul sfaturilor prezentate în continuare,
e nevoie să citeşti Manualul cu atenţie, înainte de apariţia
situaţiei periculoase. Experienţa dovedeşte că după ce creierul a
fost alimentat conştiincios cu informaţiile utile pentru salvarea
pielii, când apare o necesitate acută, cunoştinţele respective vor
fi extrase pe loc din adâncul memoriei pentru a fi folosite.
S-ar putea să nu găseşti în carte răspuns chiar la orice
întrebare. Pentru a rezolva totuşi problema: reciteşte cartea şi
mai încearcă odată. Gândeşte (singur),
caută şi vei găsi!
Să nu-ţi închipui că dacă ai citit cartea - deja eşti şi
priceput, şi capabil să acţionezi. Din păcate, multe sfaturi din
carte nu pot fi însuşite decât cu ajutorul practicii. Degeaba le
citeşti sau pricepi doar teoretic.
Dar, iată cum pot fi valorificate informaţiile din acest

Manual:
- Previzionează şi evaluează pericolele, necazurile,
accidentele ce-ar putea să-ţi apară în perioada sau activitatea
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viitoare, în locurile şi împrejurările ce pot fi anticipate (cum ar
fi: în tribuna unui meci de fotbal, în cazul unei călătorii cu
avionul, pe şosea la o oră de circulaţie cu intensitate maximă, în
lift) şi restudiază paginile referitoare la aceste probleme;
- Nu memora papagaliceşte metodele şi soluţiile
expuse, ci cugetă şi foloseşte sau exersează-ţi mintea pentru a le
putea adapta şi aplica la nevoile sau condiţiile tale concrete,
reale (mereu schimbătoare!); şcolarizează-te; exersează practic;
- Intreţine-ţi o condiţie fizică şi o sănătate bună,
practicând sportul, mişcarea, luptând permanent cu
sedentarismul care te amorţeşte. Urcă scările pe jos (NU cu
ascensorul), mergi cu bicicleta (NU cu maşina, tramvaiul etc),
fă excursii şi drumeţii des, pe jos (NU cu telecabina sau
automobilul), înoată, joacă-te cu copiii etc;
- Preocupă-te permanent de această problemă vitală,
caută şi găseşte soluţiile cele mai bune, fă pregătirile cele mai
potrivite necesităţilor, condiţiilor, familiei tale;
- Reciteşte din când în când întrega carte (mai ales #
20), ca să-ţi împrospătezi memoria şi să devii mai apt de a
reacţiona eficient în eventualitatea oricăror calamităţi
previzibile.
Şi spre a recăpăta imboldul de a te pregăti continuu.
Viitorul bun nu e un cadou al întâmplării. Dacă nu te gândeşti la
viitor, nu vei avea viitor.
2. REGULI GENERALE

2.1. CUM SE SUPRAVIEŢUIEŞTE?
Supravieţuirea este arta de a scăpa cu viaţă. Nu este o
ştiinţă, pentru că regulile pe care se bazează, de altfel foarte
numeroase, nu sunt absolute. Folosirea lor depinde de cel care
le aplică.
Tehnicile şi soluţiile de supravieţuire sunt vechi de
când lumea şi au evoluat împreună cu istoria omenirii. Nici nu e
de mirare că tehnica supravieţuirii, a survival-ului, e strâns
legată de istoria războaielor şi a devenit aproape o ştiinţă în
timpul ultimului război mondial şi după aceea. Foarte mulţi
soldaţi, aviatori, marinari, prizonieri care s-au trezit în mare, în
junglă, în deşert etc. trebuiau să se descurce - sau să piară - în
condiţii cel puţin neobişnuite, neprevăzute de instrucţia militară
obişnuită. De exemplu, piloţii şi călătorii unui avion modern,
forţat să aterizeze în pustietate, trec în 5 minute, din secolul
XXI în epoca de piatră.
Din studierea experienţei celor scăpaţi din accidente au
rezultat metode şi soluţii general valabile - bune atât pentru
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trupele speciale şi profesionişti ai riscului, cât şi pentru turişti şi
oameni obişnuiţi. Tehnica modernă de supravieţuire îmbină
cunoştinţe antice (de exemplu vânătoarea cu capcane,
aprinderea focului prin frecarea a două lemne etc.) cu
descoperiri de ultimă oră (de exemplu telefonia mobilă,
orientarea în teren cu ajutorul sateliţilor, fizica nucleară etc).
Într-o situaţie disperată trebuie să ştii ce, cum, cat, de
unde să iei orice îţi poate oferi natura şi să foloseşti la
maximum ceea ce găseşti; cum să atragi atenţia oamenilor, sau
posibili salvatori; cum să parcurgi fără hartă sau busolă un
teritoriu necunoscut, până ajungi într-o zonă locuită.
Sau, sa ştii cum să-ţi păstrezi sănătatea şi puterile, cum
să te vindeci pe tine sau pe alţii, în caz de rănire sau de
îmbolnăvire. Mai trebuie şi să fii în stare să-ţi păstrezi curajul şi
să-i îmbărbătezi pe ceilalţi membri ai grupului, chiar dacă
viitorul nu ţi se pare nici ţie promiţător. Şi mai important este să
vrei: dacă vrei, poţi scăpa! Dacă nu vrei - rămâi o victimă (
milog, prost sau chiar mort).

Ai dreptate şi când spui (despre o treabă): pot s-o fac,
şi când spui: nu pot s-o fac (Henry Ford).
Dar ce înseamnă oare să vrei ceva cu adevărat'? Se
spune că odată, un învăţător şi elevul său traversau un lac cu o
barcă. Profitând de liniştea călătoriei, discipolul dori să afle
cum poate ajunge şi el maestru. Învăţătorul îi răspunse că e
suficient să vrea asta cu tărie. Văzând că elevul nu pricepe cum
stau lucrurile, la un moment dat, bătrânul îi face vânt în apă.
Tânărul, surprins, încercă să se suie înapoi în barcă, dar
bătrânul îl prinde de cap şi-l ţine cu forţa sub apă. Tânărul se
sufocă, aproape leşină. După câtva timp bătrânul îl lasă în
sfârşit să scoată capul afară din apă, să respire şi să se suie în
barcă. Tânărul îşi reveni şi mirat întrebă: „Ce mai fu şi asta?"
învăţătorul îi răspunse: „Ia zi, ce voiai tu când erai cu capul
sub apa?" „Să respir", zise tânărul. „Voiai tare'?'" „Dar cum
altfel!" „Mai voiai şi altceva?" „Nu!"
„Ei vezi," conchise bătrânul, „asta înseamnă să vrei
cu adevărat să vrei ceva la fel cum voiai tu să respiri, când
stăteai cu capul sub apă. Nu mai puţin!
La fel e şi cu supravieţuirea: ca să scapi trebuie doar să
vrei cu adevărat...
Orice echipament ai sau recuperezi dintr-un accident,
trebuie considerat ca un dar de la Dumnezeu. În schimb, dacă îţi
lipseşte orice fel de echipament NU trebuie să crezi că eşti deja
condamnat la moarte, căci oricând ai la tine: mintea, experienţa,
cunoştinţele, mâinile, picioarele.
Dar, ca să poată fi de folos, mintea, cunoştinţele,
corpul trebuie să fi fost mereu antrenate, îmbogăţite, ascuţite.
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Învaţă, învaţă, învaţă mereu. Nu aduce anul ce aduce ceasul!,
darea să poţi beneficia de avantajele „ceasului" respectiv trebuia
să te fi pregătit pentru el.
Capacitatea de supravieţuire este la fel ca o casă:
fundaţia este voinţa de a trăi. Cunoştinţele sunt pereţii casei.
Îndemânarea,
antrenamentul
constituie
tavanul.
Iar
echipamentul este acoperişul casei. Fără unul, oricare dintre
aceste elemente, casa nu e întreagă; de fapt, nu e casă.
Atitudinea cea mai bună este exprimată de salutul
cercetaşilor: (mereu) gata!
2.2. PREGĂTIREA UNEI CĂLĂTORII
Călătoriile, în afara interesului lor economic, ajută
enorm omului să se instruiască, să se educe. Mai ales celor
tineri. Deci trebuie să călătoreşti. (Atenţie: orice acţiune
omenească e tot un fel de călătorie, o aventură în necunoscut, în
viitor. Aşa că...). Dar în orice fel de călătorie (o tură de o zi la
munte, expediţie la tropice, concediu la mare, studii în
străinătate etc.) pot apărea situaţii grele, de supravieţuire. Partir
c'est mourir un peu. (Când pleci, mori puţin) - zice pe drept
cuvânt francezul, şi mulţi dintre cei ce emigrează chiar mor de-a
binelea.
Înainte de a pleca de acasă, verifică dacă eşti bine
pregătit pentru a înfrunta aspectele cunoscute, previzibile ale
oricărei călătorii sau acţiuni. Iată o scurtă listă cu întrebări
esenţiale:
- Cât timp voi fi departe de casă?
- Câtă hrană şi apă să iau la mine?
- Hainele şi încălţămintea sunt potrivite? Să iau câte
ceva de rezervă?
- Ce echipament special îmi trebuie pentru condiţiile
specifice ale acestei
călătorii?
- Ce trusă medicală, de prim ajutor îmi va fi necesară
mie şi camarazilor de drum? Felul şi cantitatea de echipament,
pregătirea necesară depind de mulţi factori, dar esenţiale sunt
bunul simţ şi logica.
Pregăteşte-te fizic prin antrenamente, de exemplu fă
cros, înot, căţărare, călărie, autoapărare etc, sau: dezvoltă-ţi
rezistenţa la căldură, sete, frig, la schimbarea fusului orar etc,
însă şi rezistenţa psihică, morală: la izolare, întuneric, stres,
frică etc; învaţă limbi străine. Citeşte cărţi scrise de
supravieţuitori, despre experienţa lor, manuale de supravieţuire.
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Atenţie - trebuie nu numai să citeşti, să înveţi, ci mai
ales să exersezi, să aplici practic cele învăţate!
Se povesteşte că un savant făcea o călătorie. Când
ajunse la o apă mare, angajă un barcagiu să-l ducă pe malul
celălalt. In timpul traversării, ca să mai treacă vremea,
învăţatul încercă să intre în vorbă cu barcagiul, evident despre
ce se pricepea: „Ia zi, ce părere ai despre Platon?" Barcagiul
însă, om simplu, nu ştia cine-i Platon. „Cum dom'le, nu l-ai citit
pe Platon?" „Nu!", răspunse indiferent vâslaşul. „Păi, dacă nu
l-ai citit pe Platon", zise învăţatul, „ai pierdut jumătate din
viaţă." Barcagiul se minună, înghiţi în sec, dar vâsli mai
departe. Intelectualul mai încercă o discuţie despre Kant, cu
acelaşi rezultat, şi se lăsă păgubaş. Întâmplarea făcu să vină
deodată, din senin, o vijelie mare care răsturnă barca. Atunci
barcagiul îl întrebă: „Ştii să înoţi?" învăţatul răspunse,
zbătându-se de mama focului: „Nu ştiu!" „Ei vezi", adăugă
barcagiul, „acum o să-ţi pierzi toată viaţa!"
Sau altfel zis: degeaba te pricepi la calculatoare,
marketing, management, afaceri ş.a.m.d. - dacă nu ştii să alergi,
înoţi sau să te porţi.
Pericolele unei călătorii pot fi de natură:
- subiectivă (care depind de om): încrederea excesivă
în forţele proprii; inconştienţă; neştiinţă; condiţie fizică şi/sau
echipamente insuficiente ori necorespunzătoare; nepricepere
etc.
- obiectivă (produse de Natură): factori meteorologici,
sau climatici; drumuri nepracticabile; alunecări de pietre,
zăpadă etc.
Oricât de bine ar fi pregătită o călătorie, riscul sau
pericolul nu poate fi complet eliminat.
Studierea condiţiilor de călătorie. Cu cât vei cunoaşte
mai bine dinainte locurile şi oamenii pe unde vei călători, cu
atât şansele să ajungi cu bine la capăt cresc. Studiază cu atenţie
hărţile, fă rost de cât mai multe informaţii despre terenul, clima,
vremea, felul vegetaţiei, animalele pe care le vei întâlni.
Studierea condiţiilor geografice, meteorologice,
etnografice etc, din zona pe care intenţionezi s-o străbaţi este de
importanţă vitală. Pentru aceasta există numeroase posibilităţi:
cărţi, hărţi, muzee, ghiduri, Internet, cluburi, cadre didactice,
alţi călători etc.
Climatul temperat este cel mai răspândit pe glob. El
oferă şanse mari de survival chiar fără să ai cunoştinţe şi
îndemânări speciale. Însă alte zone, cu alte climate, necesită
cunoştinţe deosebite, adecvate - vezi la #13.
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Planificarea călătoriei sau a acţiunii
Prevederea este mama înţelepciunii
Împarte planul (obligatoriu scris, NU verbal) de
desfăşurare a expediţiei sau călătoriei în etape:
a) de pornire;
b) de atingerea ţelului;
c) de odihnă - recuperare.
Stabileşte clar scopurile şi calendarul fiecărei etape.
Stabileşte soluţiile şi comportarea în caz de accidente cum ar fi:
defectarea vehiculului, boală, transportul victimelor.
Nu planifica viteze prea mari de deplasare sau termene
prea scurte. Obligaţia de a respecta un plan prea ambiţios, prea
greu, duce la epuizare, la greşeli de gândire, la pagube.
Necesitatea de a face rost de apă din surse locale va
influenţa mult alegerea traseului.
E important şi cum începi o treabă, dar mai mult
contează felul cum o termini. Aşa că verifică des îndeplinirea
planului - de către tine sau de către alţii. Încrederea e bună, dar
controlul e sfânt!
Controlul medical: fa-ţi un control medical şi
stomatologic cât mai cuprinzător. (Pe vremuri, englezii care
plecau să lucreze sau să stea în colonii, la tropice, îşi scoteau
preventiv toţi dinţii, chiar cei sănătoşi, şi puneau proteze
dentare; ştiau că nu vor găsi vreun dentist pe acolo).
Verifică necesitatea injecţiilor de protecţie cerute sau
recomandate pentru teritoriile, ţările prin care vei călători. (…)

Comunicaţiile. Nu fi secretos, comunică - ţie îţi
foloseşte. Nevoia de secret, sau de eroism e o dovadă de
slăbiciune şi prostie, nu de înţelepciune şi tărie.
Într-o călătorie la munte, în Deltă etc, informează
gazda, cabanierul, Poliţia sau Salvamontul despre intenţiile tale
şi ale grupului: unde vreţi să ajungeţi, pe unde, ora, data plecării
şi sosirii aproximative. Informează din când în când respectiva
persoană sau sediu asupra situaţiei, astfel încât lipsa contactului
să declanşeze o alarmare. Navele şi avioanele sunt foarte bine
controlate sub acest aspect. În cazul călătoriilor sau expediţiilor
lungi în zone izolate, este obligatorie dotarea cu un mijloc de
telecomunicaţie (radio, telefon celular - verifică acoperirea
zonei respective de către relee şi sateliţi) şi cu un aparat GPS de
poziţionare pe suprafaţa pământului (vezi #13.4).
Stabileşte dinainte un program de apel şi de
comunicare de două ori pe zi cu centrala de la baza expediţiei,
pentru a le anunţa situaţia, poziţia şi intenţiile. De la bază vei
primi informaţii meteo şi de altă natură. Tot baza va urmări
apelurile de salvare. Se va alege şi verifica din timp frecvenţa
radio convenabilă pentru terenul din zona respectivă. Cel puţin
doi membri ai grupului trebuie să ştie să folosească telefonul
sau radioul.
Dacă nu se realizează două apeluri sau transmisii
consecutive, la bază trebuie să intre în funcţiune planul de
salvare. Pe de altă parte, când nu reuşeşti să comunici cu baza
conform programului, chiar dacă pe teren totul se desfăşoară
bine -trebuie să te comporţi ca şi cum s-ar fi întâmplat un
accident. Stai pe loc, sau întoarce-te la locul de unde ai
comunicat ultima oară - şi aşteaptă sosirea salvatorilor sau alt
fel de contact cu ei. Nu-i încurca şi nu-i pune să te caute
degeaba.
2.3. ECHIPAMENTUL PENTRU CĂLĂTORIE

Călătoria în grup. Analizează capacitatea fiecărui
membru-candidat de a face faţă greutăţilor care vă aşteaptă
(buna înţelegere cu ceilalţi membri e foarte importantă). S-ar
putea să fie necesară respingerea celor nepotriviţi, nepregătiţi,
neadaptabili sau incapabili.
Discutaţi de mai multe ori planul de desfăşurare a
călătoriei sau expediţiei. Stabiliţi responsabilităţile. Numiţi un
medic, un bucătar, un mecanic, un şofer, un navigator etc.
Convinge-te că fiecare participant ştie să folosească
(practic, nu teoretic) echipamentul disponibil şi că aveţi
echipamente sau soluţii de rezervă. Chiar mai multe seturi de
rezerve; redundanţa e o dovadă de seriozitate, de
profesionalism.
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Când pleci într-o călătorie, ia-ţi echipamente cat mai
bune (din păcate, ele sunt şi mai scumpe). Îţi vor uşura mult
viaţa şi te vor ajuta să ajungi cu bine la ţintă. Cantitatea de
echipamente pentru o anumită acţiune rezultă ca un compromis
între necesităţi (dictate de: posibilităţile călătorilor, specificul
călătoriei) şi posibilităţi (de procurare, transport, autorizaţii etc,
plus resursele financiare). Un factor decisiv trebuie să fie şi
bunul simţ. Dacă însă pe teren n-ai ce-ţi trebuie - descurcă-te,
improvizează.
Echipamentele trebuie încercate şi verificate temeinic
înainte de plecarea în excursie sau călătorie: să fie în bună stare,
să funcţioneze, să nu strângă etc, să reziste la forţe, uzură, apă,
frig etc. Mai ţine minte şi că: cel mai bun echipament nu face
altceva decât ceea ce poţi tu face: sacul de dormit doar
păstrează căldura - n-o produce; rucsacul doar înveleşte şi
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susţine lucrurile - nu le cară etc. Dacă nu eşti cât de puţin
antrenat să dormi în frig, să cari greutăţi cu muşchii tăi, să te
caţări, să tai lemne ş.a.m.d.
- cele mai grozave echipamente nu-ţi mai folosesc
(aproape) la nimic!
Hainele trebuie să fie potrivite ca dimensiuni, să nu
împiedice mişcările, să apere de frig şi ploaie - dar şi să
aerisească pielea. Totdeauna să ai la tine o manta de ploaie, un
schimb de haine, ceva călduros de îmbrăcat.
Aerul constituie izolantul termic de bază, pentru că el
transmite doar 7% din căldura pe care o poate transfera sau
pierde o ţesătură. Cu cât o haină înglobează mai mult aer, cu
atât e mai „călduroasă". De fapt, căldura e produsă de corp şi se
poate doar pierde pe vreme friguroasă; hainele nu fac altceva
decât s-o păstreze. Sau, în cazul vremii călduroase, o împiedică
să ajungă la piele. Umezeala, transpiraţia măresc de circa 25 de
ori transferul de căldură între corp-haine-aerul exterior (în
ambele sensuri). Ţesătura poate îngloba aprox. 20% din aerul
total al stratului, dar între două straturi se adună 50%, iar
rugozitatea suprafeţei reţine 30% - aşa că numărul straturilor de
haine este mai important pentru izolarea termică decât grosimea
lor (principiul foilor de ceapă).
Îmbrăcămintea pentru vreme rea este organizată în 3
feluri de straturi: Stratul interior (lenjeria), vine în contact cu
pielea şi are sarcina să menţină corpul uscat. Preferabil să
asigure şi o oarecare izolaţie termică şi să nu absoarbă
transpiraţia (cum face bumbacul), ci s-o transmită spre stratul
următor (cum fac fibrele sintetice). Lenjeria din bumbac se
usucă greu şi răceşte pielea; e plăcută la purtare vara.
Materialele optime pentru stratul interior sunt fibrele
sintetice (din poliester, polipropilenă, poliamidă), simple sau în
amestec cu bumbacul. Mătasea are bune calităţi termoizolante,
dar se rupe uşor şi nu rezistă la umezeală.
Al doilea strat (intermediar) trebuie să fie
termoizolant, să preia umezeala de la primul strat şi s-o
transfere spre exterior. Cele mai bune rezultate se obţin cu:
- ţesătura gen blană, din fibre sintetice: reţine umezeala
în proporţie de maxim 1-5% din propria greutate;
- puful şi fulgii de pasăre (sensibili la umezeală);
- lâna - care încălzeşte chiar şi în stare umedă;
dezavantaje: absoarbe multă umezeală (30-40% din greutatea
proprie), se usucă greu.
Stratul al doilea poate fi realizat din mai multe foi sau
rânduri de ţesătură.
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Al treilea strat (exterior) are rolul de protecţie contra
intemperiilor: vânt, ploaie, zăpadă. Trebuie să fie cât mai
impermeabil faţă de exterior şi totodată permeabil pentru
umezeală şi aburii care vin dinspre corp. Ţesăturile din fibre
naturale sunt mult mai slabe decât cele sintetice, însă rezultatele
cele mai bune le dau membranele sintetice, cum ar fi:
- Gore-Tex, o membrană microporoasă, ai cărei pori
sunt de aprox. 20.000 ori mai mici decât o picătură de apă şi de
700 ori mai mari decât molecula de abur. Din această cauză
Gore-Tex rezistă la presiunea unei coloane de apă de 8 m.
înălţime, dar permite trecerea aburului. Este sensibilă la frecare,
uzură.
- Sympatex, o membrană ultrasubţire din poliester, fără
pori. Funcţionarea ei se bazează pe proprietăţile fizico-chimice
ale structurii sale: o parte a moleculei atrage apa, o altă parte o
respinge. Rezistă la presiunea unei coloane de apă de 10 m.
înălţime, dar permeabilitatea faţă de aburi e mai mică decât a
Gore-Texului.
O membrană sintetică nu poate fi folosită ca atare
pentru confecţionarea hainelor, ci numai între două straturi de
ţesături obişnuite, care-i asigură consistenţa, rezistenţa etc. În
acest sandviş, membrana poate fi lipită sau laminată de stratul
exterior, de ambele straturi sau de nici unul.
Încălţămintea este mai importantă decât îmbrăcămintea
(cu băşici la picioare nu mai poţi înainta deloc!).
Cu cât are mai puţine cusături şi cu cât e mai uşoară cu atât mai bine. (Infanteristul zice că îi e mai uşor să care 5 kg
în spate decât 1 kg în picioare). Încălţămintea nu trebuie să
strângă deloc piciorul. Forma, mărimea bombeului trebuie să
permită mişcarea liberă a degetelor şi totodată susţinerea lor,
astfel încât la coborâre ele să nu se lovească sau să se strivească.
Talpa trebuie să fie groasă (ca să nu simţi pietrele ascuţite), dar
elastică. Preferabil ca bocancul să susţină glezna şi din lateral.
Foloseşte ciorapi buni, groşi, din lână; calităţile lor de
amortizare, protecţie, termoizolare sunt vitale pentru succesul
mersului şi călătoriei.
Pentru uscare, în încălţăminte se bagă hârtie de ziar sau
igienică şi se lasă câteva ore să absoarbă umezeala.
Echivalarea unităţilor de măsură a încălţămintei din
Europa - Anglia - SUA: 32-1-1; 34-2-2; 35-23/4-3; 36-3V,-3V2;
37-4-4'/2; 38-5-5; 39-57,-6; 40-67,-7; 41-7-8; 42-8-9; 43-9V2;
44-97,-10 72; 45-10-1172; 46-1 l-127r
Trebuie luate toate măsurile pentru evitarea apariţiei
băşicilor sau rosăturilor. NU pleca la un drum lung cu
încălţămintea nouă, strâmtă. Las-o să se înmoaie şi lărgeşte-o
treptat, din timp. Întăreşte-ţi pielea de la picioare frecând-o cu
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alcool, timp de aproximativ două săptămâni înainte de
începerea călătoriei sau marşului. Aplică leucoplast pe locurile
sensibile, unde încep rosăturile. Poţi lăsa plasturele lipit câteva
zile, până termini marşul.
Taie regulat unghiile şi rotunjeşte colţurile. Nu le tăia
prea scurt, deoarece la frig dor.
Cuţitul - este un instrument vital pentru supravieţuire.
Dar atenţie: cuţitul este şi o armă albă. Pentru călătoria cu
avionul el trebuie ţinut în bagajul din cală, nu-l lua în cabină.
Niciodată nu scoate sau arăta cuţitul într-o situaţie încordată.
Cuţitul trebuie să fie mereu bine ascuţit şi gata de folosire. Nu-l
strica jucându-te cu el, aruncând la ţintă etc. Păstrează-1 în
teacă, uns, curat. Respectă-1: Scoate cuţitul numai ca să-l
foloseşte.
Cum se alege un cuţit? Chiar şi un briceag e bun, dar
când poţi lua numai un singur cuţit, atunci mai bine alege unul
cu lama mare şi solidă. Acesta va putea îndeplini eficient şi
confortabil toate sarcinile posibile, de la tăierea crengilor până
la jupuirea animalelor şi gătitul hranei.
Este preferabil mânerul dintr-o singură bucată, găurit
pe toată lungimea ca să treacă prin el coada lamei, prinsă la
capăt cu o piuliţă. Mânerele făcute din mai multe bucăţi sau
felii, ori cele în care coada lamei pătrunde doar pe jumătate din
lungime (si se prinde cu un ştift), sau cele scobite ca să poată
conţine diverse ustensile (busolă, ace etc), sunt mai fragile, mai
nesigure.
Există diverse feluri de cuţite, unele din ele mai
potrivite pentru supravieţuire decât altele:
- Cuţitul pliant (briceagul) poate avea construcţii şi
componente extrem de diverse. Menţionez vestitul „briceag al
soldatului sau armatei elveţiene", un campion al utilităţii şi
solidităţii. Pentru asigurarea în poziţia „desfăcut" lama trebuie
să aibă un dispozitiv cu clichet sigur. Mânerul din lemn sau
plastic este mai comod. - Parang-ul este un cuţit malaezian cu
lamă mare şi curbă, de aprox. 30 cm. lungime, 5 cm lăţime,
0,750 kg greutate (fig. 2.1). Prea mare pentru folosinţa curentă,
parângul este în schimb foarte bun pentru tăiat crengi, copaci,
sau la construit colibe, plute. Lama parângului are 3 zone
tăietoare: spre vârf - mai fină, pentru jupuit etc; centrală - mai
grosolană, pentru retezarea lemnelor şi oaselor; spre mâner mai fină, pentru cioplire şi alte lucrări mai delicate. Lama
curbată şi extinsă în jos, pe principiul satârului, permite
aplicarea unei forţe maxime la tăierea lemnelor şi asigură
protecţia degetelor. Teaca va avea o clapă pentru reţinerea
cuţitului. Atenţie: adeseori lama retează cusătura tecii şi poate
răni grav mâna sau degetele - deci apucă teaca parângului
numai din partea opusa tăişului.
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2.1. Parâng (cuţit malaezian)
2.2. Teaca pentru cuţit/parang, cu buzunar pentru
piatra de ascuţit
- Maceta este un cuţit drept, lung de vreo 70 cm, ca o
sabie, folosit în jungla sudamericană la tăierea lemnelor,
lianelor, trestiei de zahăr.
Cum se ascute cuţitul: freacă lama pe o piatră: gresie,
cuarţ sau granit. Gresia gri moale este mai bună decât cea cu
cuarţ (care va zgâria tăişul şi va imprima dungi strălucitoare pe
lamă).

Piatra de ascuţit se obţine frecând două pietre până
rezultă nişte feţe plane şi netede. Ideal ar fi să ai două suprafeţe
sau pietre de lucru: una grosolană şi alta fină. Foloseşte-o mai
întâi pe cea grosolană ca să elimini bavurile lamei, apoi pe cea
fină ca să ascuţi muchia tăietoare. Scopul e să obţii o muchie
durabilă care nu se ciobeşte (fig. 2.3).
2.3. Profilul tăişului a - prea ascuţit, se ciobeşte; b corect; c - insuficient, se toceşte repede
Pentru a ascuţi lama, ţine mânerul cuţitului cu mâna
dreaptă. Aşează, fixează piatra pe o suprafaţă orizontală. Mişcă
lama pe piatră după o traiectorie circulară, în sensul acelor de
ceas, apăsând muchia cu degetele mâinii stângi şi împingând
lama. Menţine constantă înclinarea lamei şi umezeşte mereu
piatra. Nu trage lama spre tine când apeşi: apar zgârieturi.
Micşorează forţa de apăsare pentru finisarea muchiei. A doua
faţă a lamei se ascute prin rotire în sens antiorar.
Sacul de dormit trebuie să fie mare, larg, NU strâmt.
Pentru transportul lui este foarte utilă o „husă comprimantă" (cu
curele reglabile) care reduce mult volumul sacului.
Umplutura izolantă din fulgi sau puf este mai uşoară şi
mai bună decât cea din fibre sintetice. Dezavantajul fulgilor este
că după ce se udă îşi pierd capacitatea termoizolatoare şi se
usucă greu. Prin folosirea a doi saci de dormit, băgaţi unul în
altul, se poate rezista la o temperatură exterioară cu 10-15 grade
mai scăzută decât cea asigurată de fiecare sac.
Dacă nu ai cort, înveleşte-te pe tine şi sacul de dormit
cu o foaie, prelată sau alt fel de sac impermeabil (dar care să
„respire" totuşi).
Rucsacul. Trebuie să fie zdravăn, impermeabil, prins
pe un cadru rigid, cât mai îngust şi înalt. Curelele reglabile
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pentru umeri şi talie (brâu) transmit în mod corect greutatea
sarcinii spre şolduri (nu spre umeri). Rucsacul trebuie să stea
bine prins (solidarizat) de corp, dar la oarecare distanţă de
spinare, pentru aerisire şi reducerea transpiraţiei.
Un cadru metalic exterior este mai bun, chiar dacă
măreşte greutatea şi se agaţă de crengi, deoarece pe el se pot
prinde sarcini mari, voluminoase, chiar un rănit.
Cum împachetezi? Pentru a nu te dezechilibra, centrul
de greutate al rucsacului trebuie să fie cât mai sus şi mai
aproape de corp.
Preferabil ca rucsacul să fie înalt şi îngust, NU scund şi
lat. Cortul şi alte obiecte grele se pun aproape de corp şi sus (nu
jos). Totuşi NU înălţa rucsacul prea mult, căci te dezechilibează
la un vânt puternic. Buzunarele exterioare închise cu fermoare
sau artei sunt foarte utile, dar dimensiunile lor nu trebuie să
ducă la creşterea exagerată a lăţimii sau diametrului zonei
şoldurilor (se agaţă de crengi sau colţuri şi te dezechilibrează).
Grupează bagajele şi bagă-le în pungi şi saci de plastic,
eventual marcate sau etichetate. Aranjează bagajele cu atenţie,
ca să ştii unde este fiecare lucru. Cele de care ai nevoie mai
repede se pun deasupra, la îndemână. Alimentele mai moi,
perisabile, se introduc în cutii rigide, etanşe.
E foarte important să NU cari bagaje multe şi grele.
Studiază şi învaţă să te descurci cu un minim de echipament şi
hrană, pentru că succesul şi plăcerea călătoriei depind în mod
hotărâtor de reducerea greutăţii cărate. În străinătate se
experimentează metoda drumeţiei cu bagaje minimale
(ultralight backpacking) - aproximativ 10 kg pentru o călătorie
de 8-10 zile în sălbăticie, departe de cabane etc. Învaţă să
renunţi (gândeşte, experimentează) la orice bucăţică de bagaj
sau echipament de care n-ai nevoie. Cântăreşte orice obiect pe
care doreşti să-l iei cu tine. Tu ai grijă de grame, căci
kilogramele vor dispărea singure.
Fii mereu aterlt! Orice echipament se uzează sau se
strică prin folosire, se deteriorează prin depozitare şi se
degradează moral prin trecerea timpului. Fii mereu pregătit să-l
repari ori să-l înlocuieşti. Obişnuieşte-te să verifici cu
regularitate tot echipamentul, mai ales după ce treci de o
porţiune mai dificilă a traseului, după o oprire sau un accident.
Inventarierea echipamentului şi verificarea lui, pipăirea
buzunarelor, a bunurilor, trebuie să devină o acţiune automată,
reflexă (la fel cu repararea, cârpirea urgentă, la prima haltă, a
oricărei defecţiuni apărute) înainte de a reporrii la drum.
Întreţinerea echipamentului e o importantă măsură de
prevedere, de supravieţuire!
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2.4. PREGĂTIREA SUPRAVIEŢUIRII
Prevedere, prevedere şi iar prevedere !
Planurile de salvare. Fii totdeauna pregătit pentru cazul
că ceva nu merge bine într-o călătorie. Dar şi acasă: din
statisticile privind frecvenţa accidentelor (fracturi, boli etc.)
rezultă că locul cel mai periculos din lume ar fi locuinţa
personală (!).
De exemplu întreabă-te: ce faci dacă ia casa foc? Dacă
aluneci în baie şi îţi spargi capul? Dacă se strică maşina, sau
dacă vremea va fi mai rea decât s-a anunţat? Dacă sunteţi mai
mulţi şi vă despărţiţi din greşeală, cum vă regăsiţi? Ce faceţi
dacă cineva se îmbolnăveşte? Dacă vă rătăciţi?
Sau, obişnuieşte-te şi fii mereu gata să acţionezi sau să
reacţionezi (la orice oră din zi şi din noapte; la orice fel de
situaţie sau încurcătură): de exemplu, când te descalţi, lasă
încălţămintea cu vârfurile orientate spre ieşire ca să te poţi
încălţa din mers (aşa fac japonezii, învăţaţi de cutremurele lor
foarte dese). Sau, când te încrucişezi cu cineva la o strâmtoare
(afara de regula generală că cel mai deştept cedează): la o uşă prioritate are cel ce iese; pe un drum în pantă - prioritate are cel
ce urcă. Nu purta părul lung, despletit (te încurcă la mişcare,
luptă etc). Nu purta încălţăminte cu tocuri sau talpa înaltă (te
împiedică la fugă, căţărare). Nu sta, nu mânca cu gura deschisă
(e inestetic, pot intra praf, insecte). Nu bloca o uşă - a liftului, a
troleibuzului, a cinematografului etc. (uşa e a tuturor).
Traversează strada perpendicular (nu prelungi inutil durata de
şedere pe carosabil, adică pericolul). Nu pleca şi nu merge la
drum fără să priveşti din când în când şi înapoi. Într-o pădure
umblă îmbrăcat cu haine viu colorate, ca să nu fii confundat cu
vreun animal şi împuşcat de un vânător ageamiu. Pregăteşte-te
să faci faţă unor şocuri produse de schimbarea bruscă,
neaşteptată: a orei sau fusului orar, a temperaturii, hranei sau
igienei, de mentalităţi şi culturi, de lumini, zgomot, miros
ş.a.m.d.
De asemenea, fă-ţi un plan scris pentru acţiunile
necesare: evacuare în cazul unui dezastru natural, de război.
Planificarea te fereşte de surprize, de stres. Vei putea să
reacţionezi mult mai bine într-o situaţie critică, dacă poţi
consulta un plan (chiar nepotrivit, vag) făcut din timp, cu
mintea limpede, calmă. Este mai bine să fii pregătit pentru o
ocazie pe care n-o vei avea, decât să apară vreo ocazie pentru
care să nu fii pregătit.
Planificarea este baza reuşitei, a înaltei performanţe, a
profesionalismului.
Trusa mică pentru supravieţuire: poate însemna
diferenţa dintre viaţă şi moarte, oricând pleci de acasă.
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Pregăteşte-o din timp, verific-o şi împrospăteaz-o
periodic când n-o foloseşti. Poart-o mereu la tine. N-o lăsa
niciodată deschisă pe sol. Pune materialele şi uneltele într-o
borsetă (etanşeizată) prinsă la brâu. Sau într-o cutie de tablă, un
penar cât mai mic. Lustruieşte dosul capacului pentru a-1 face
să reflecte lumina. Cutia se etanşează cu leucoplast (care poate
fi refolosit). Pentru ca obiectele din cutie să nu joace şi să sune,
spaţiul rămas gol se umple cu vată (care poate servi şi la
aprinsul focului).
Trusa trebuie să aibă dimensiuni şi greutate minimă,
dar să conţină lucrurile vitale:
1. Chibrituri - impermeabilizate prin înmuierea
măciuliei în ceară topită;
2. Lumânare - cioplită, deformată
paralelipipedică, pentru a ocupa mai puţin loc;

în

formă

2.4. Trusa minimă de supravie\uire
3. Amnar (dintr-o bucată de lamă de bomfaier) şi
cremene;
4. Lentilă - pentru aprins focul de la soare;
5. Ace (mai multe, cu gaura mare); aţă groasă, tare;
6. Gută, cât mai lungă, cârlige de pescuit, greutăţi (din
plumb) pentru undiţă; 7-. Busolă - preferabil umplută cu lichid
şi ac fosforescent;

- Un dezinfectant
deranjament stomacal;

intestinal

-

pentru

diaree,

- Antibiotice - pentru infecţii uzuale. la o cantitate
suficientă pentru un tratament complet;
- Antihistaminice - pentru alergii, înţepături de insecte
(clorfeniramin etc);
- Pastile antimalarie;
- Tablete pentru dezinfectarea apei - dacă nu o poţi
fierbe;
- Permanganat de potasiu - are multiple întrebuinţări:
- pentru sterilizarea apei de băut se dizolvă 3-4 cristale
la 1 1, până apa devine roz (las-o să stea ½ oră); pentru o soluţie
dezinfectantă (tratament pentru răni, tăieturi) - roz închis;
pentru tratarea ciupercilor, micozelor (de exemplu la picioare) roşie;
- aprinderea focului: amestecă 1 parte zahăr şi 2 părţi
permanganat sub formă de praf bine mărunţit; presară între 2
vreascuri uscate; când se usucă bine, lemnul începe să ardă;
- semnalizare: aruncă permanganat în apă (de mare
etc.) şi zona se va colora, făcând-o vizibilă din aer.
12. Cuţit, bisturie, lame de ras - cel puţin două bucăţi
de mărimi diferite; cuţitul poate fi prins cu leucoplast la
exteriorul trusei;

8. Lanternă;
9. Sârmă pentru laţ, capcană - preferabil din alamă,
aprox. 1 m lungime;

13. Cleme chirurgicale - pentru a ţine apropiate
marginile unei răni;
14. Plasture - impermeabile, de diverse dimensiuni;

10. Fierăstrău flexibil - înainte de a-1 împacheta în
trusă, scoate-i mânerele §i unge-1. Pentru a-1 folosi,
improvizează-i două mânere din lemn sau prelungeşte-1 cu
bucăţi de funie, sfoară (vezi #12.5);
11. Trusă medicală - împachetează medicamentele în
cutii etanşe, iar în spaţiul rămas gol bagă vată. Pune-le etichete
clare cu denumirea, scopul, doza, termenul de valabilitate. Nu le
înghiţi cu băuturi alcoolice.
Iată un sortiment minim:

- Analgezice - pentru potolirea durerilor mici,
moderate (algocalmin etc);
- Aspirină;

15. Balon - poate fi utilizat ca vas pentru apă;
16. Fluier;
17. Zahăr cubic;
18. Spirt solid;
19. Folie de aluminiu sau plastic.
Ar fi bine să înveţi şi să exersezi din timp utilizarea,
cât şi reîmpachetarea echipamentului din trusă.
Trusa mare pentru supravieţuire: în afară de trusa mică
ar fi necesară şi o sacoşă mai încăpătoare (totuşi nu prea mare),
cu lucruri foarte necesare pentru supravieţuire, constând din:

- Un dezinfectant general: rivanol, saprosan, apă
oxigenată etc;
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- Sacoşă - impermeabilă, suficient de mare ca să
cuprindă o tigaie de tablă cu un sistem bun şi sigur de închidere,
cu o agăţătoare sau curea zdravănă pentru a o prinde la brâu, de
centură;

situaţie de catastrofă. De exemplu, în cazul unei inundaţii, al
unui incendiu, accident industrial (scurgeri de chimicale,
radiaţii) sau război, pentru supravieţuire trebuie să-ţi părăseşti
imediat domiciliul.

- Sobă pliantă din tablă, cu pastile combustibile (din
spirt solid etc). Soba şi pastilele se folosesc cu zgârcenie, doar
dacă nu se poate face foc cu lemne. Pastilele sunt un excelent
mijloc pentru aprinderea focului;

Se recomandă ca bagajul respectiv să fie introdus întrun rucsac (fig. 2.5), cât mai ergonomie, mare (cu capacitate
aprox. 15 kg), sau o sacoşă prinsă pe un cărucior cu 2 roţi mari.

- Rachete de semnalizare - sau artificii. Atenţie:
rachetele şi artificiile sunt explozivi! Se vor manipula cu grijă conform instrucţiunilor. De exemplu: înşu-rubează tubul din
trusă pe coada rachetei şi extrage miniracheta din cutie ţinând-o
de tub; ţine-1 cu braţul întins; îndreaptă racheta spre cer şi apasă
trăgaciul care o aprinde. Nu le consuma degeaba!
- O tigaie din aluminiu, cu mâner pliant - pentru gătit
(serveşte şi ca ambalaj pentru restul ustensilelor);
- Lanternă tip creion - fluorescentă, pentru
semnalizare;
- Bandă marcatoare, într-o pungă de plastic,
impermeabilă;
- Set cu pliculeţe de ceai, cafea, zahăr, lapte;
- Alimente - un tub cu unt, cuburi de supă, ciocolată,
sare, polivitamine şi minerale;
- Sac, pătură de supravieţuire, dintr-o folie uşoară,
termoizolantă, reflectorizantă - în care nu pierzi căldura şi nu
transpiri.

2.5. Bagajul/rucsacul de salvare 1 - masca de gaze; 2 raţia intangibilă de alimente; 3 - farmacie; 4 - mănuşi de
protecţie
ABC/caiet
de
notiţe,
pix/planul
de
salvare/lanternă/chibrituri; 5 - trusa de toaletă; 6 - rufe, ciorapi
etc; 7 - haine; 8 - cizme din cauciuc; 9 - costum de protecţie
ABC; 10 - radio, baterii rezervă; 11 - veselă; 12 - diverse; 13 sac de dormit; 14 - trusă cu documente
Conţinutul bagajului personal de salvare va fi stabilit
de fiecare om în funcţie de necesităţile, obiceiurile, gusturile şi
puterile sale, dar sunt câteva lucruri obligatorii (atenţie la
greutate):
A). Pentru fiecare persoană:
- haine adecvate (rezistente la uzură, impermeabile,
termoizolante, greu inflamabile);
- un set de rufe de corp, ciorapi;
- sacul de dormit;
- un set de tacâmuri, veselă (metalică);
- raţia (alimentară) de salvare, adaptată necesităţilor
proprii;
- pachetul mic cu actele şi documentele personale (întrun înveliş impermeabil);
- bani;
- echipament de protecţie ABC (mască de gaze,
pelerină cu glugă, pantaloni cu ciorapi, mănuşi);
- chibrituri şi lanternă (ambalate etanş);
- hârtie de scris, caiet şi pix sau creion;
- 2 suluri cu hârtie igienică;
- planul personal de salvare în cazul unei catastrofe;

Bagajul sau rucsacul de salvare, pentru bejenie
- o trusă de toaletă;
Fiecare membru al familiei ar trebui să aibă un rucsac,
o sacoşă sau o valiză pline cu toate cele necesare, pentru cazul
că e silit pe neaşteptate să plece de acasă, să se salveze într-o
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- vestă de salvare şi mijloace de semnalizare (pentru
cei ce locuiesc pe malul mării sau fluviului, în zone inundabile);

Lohanul nr. 40, decembrie 2016

dezbateri
Fiecare copil mic va avea o punguţă impermeabilă
agăţată de gât, eu numele, data naşterii, numele şi adresa
părinţilor.

5. Încearcă, greşeşte - numai aşa poţi învăţa! Nu fi
excesiv de prudent! Mulţi oameni nu riscă (şi ca urmare nici nu
câştigă) deoarece nu au încredere în ei înşişi; le lipseşte
pregătirea şi educaţia pentru aceasta. Nu te speria de greşeli, de
eşecuri: chiar si maimuţele mai cad din copac.
6. Învaţă, informează-te mereu! Compară ce vezi, ce
afli, ce ştii (pentru oricare problemă trebuie totdeauna să obţii,
să-ţi imaginezi cel puţin 3 variante de rezolvare), învaţă să
sesizezi ocazia. Păstrează o atitudine şi gândire pozitivă (zi: se
poate...). Atitudinea mereu deschisă te face să recunoşti ocazia
favorabilă trecătoare - chiar şi când apare sub forma unui
obstacol. Cu cât foloseşti mai multe oportunităţi, cu atât apar
mai multe, altele.

B). Pentru o familie:
- radio portativ cu UM şi UUS, cu 2 seturi de baterii de
rezervă (atenţie la termenul de expirare); telefon mobil;

7. Nu trăi degeaba. Fii mereu pregătit, gata să
reacţionezi. Munceşte, strădu-ieşte-te. Stabileşte ce vrei,
scopurile tale imediate, de lungă durată.
8. Acţionează până ajungi la ţel! Nu renunţa!

- mijloace de iluminare: lanterna cu baterii de rezervă,
20 de lumânări, chibrituri;
- un ceas deşteptător mecanic (mic, uşor);

9. Păstrează-ţi cumpătul, echilibrul!
10. Recunoaşte-ţi greşelile! Nu da vina pe alţii! Orice
învăţare şi dezvăţ!

- 10 saci de gunoi (din plastic);
- pachetul mare (impermeabil) cu actele familiei (copii
autentificate, fotocopii): certificate de naştere, căsătorie, deces;
buletine de identitate; adeverinţe de pensie, rentă, impozitare;
carnete, livrete de economii, cecuri; poliţe de asigurare; dovezi,
contracte, extrase din registrul funciar, cadastru, testamente etc.
Raţia de salvare este o rezervă de alimente pentru 2
zile, care se foloseşte doar în caz de mare necesitate. Ea face
parte din bagajul de salvare pentru refugiu. Orientativ poate
conţine (pentru o persoană): 200 g conservă de came; 200 g
brânză topită; 100 g ciocolată; 100 g nuci, alune nesărate,
ambalate în vid; 50 g zahăr.
Alte pregătiri pentru război - vezi la #18.
Cum devii un supravieţuitor:
1. Fă tu ceva! Nu sta, nu aştepta să facă alţii!
2. Nu mai fii „fraier"! Gândeşte cu capul tău! Bazeazăte pe logică şi bun simţ!
3. Cere (şi dă) ajutor!
4. Fii optimist! Repetă-ţi: se putea şi mai răul Ai
incredere în tine! Eşti în stare să scapi! Nu dispera! Poţi (dacă
vrei...). Repetă-ţi mereu aceste idei!
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11. Nu te împrăştia în multe direcţii - urmăreşte planul
şi ţelul fixat;
12. Investeşte - nu cheltui! Veniturile trebuie să fie cu
15-20% mai mari decât cheltuielile (de orice fel...);
13. Nu te lua după idioţi şi fanatici! Evită-i;
14. Tine seama că după fapta şi răsplată! Toate se

plătesc.
15. Dacă ceva nu merge, oricâtă silinţă îţi dai, încearcă
din nou, dar procedând exact invers decât făceai înainte!
16. Încearcă totdeauna să faci mai bine decât data
trecută, să măreşti randamentul oricărei acţiuni!
17. NU zi: după mine potopul; respectă ca să fii
respectat! Să nu crezi că există un singur adevăr, mai ales că
adevărul tău ar fi singurul posibil!
18. O linguriţă de prevedere e mai bună decât un butoi
de reparaţii.
19. Din când în când fă un bilanţ şi trage concluzii
pentru activitatea viitoare!
20. Reciteşte Manualul de supravieţuirel
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E important cum îţi organizezi viaţa, dar trebuie să te
gândeşti şi la moarte. Pregăteşte-o şi pe ea, nu-ţi lăsa lucrurile
încurcate: fă-ţi testamentul, scrie clar, complet, ce, cum au de
făcut cei care îţi vor încheia socotelile, datoriile rămase în
suspensie (la rude, autorităţi etc). Altfel, ele nu te vor jeli, ci te
vor boscorodi.

- O = observă! Priveşte în jur. Cântăreşte situaţia şi
posibilităţile de salvare. Inventariază tovarăşii, proviziile,
echipamentul disponibil, împrejurimile.
- P = plănuieşte! Fă o lista de priorităţi, de măsuri şi de
acţiuni cu care să rezolvi problemele urgente. În continuare respectă planul. Modifică-1 numai dacă apar elemente noi.

2.5. ÎN CAZ DE ACCIDENT

Totul e să fii calm!
E prea târziu acum să-ţi pară rău că n-ai urmat un curs
de prim-ajutor, sau că nu ţi-ai adus trusa medicală. NU vine nici
un doctor sau ambulanţă, NU e nici un spital prin apropiere. TU
trebuie să faci ceva. Încearcă să faci tot ce poţi, cu ce ai la
îndemână. Nu are nici un rost să renunţi, să cedezi sau să mori.
Dacă ai voinţă, poţi scăpa.
Acţionează rapid, hotărât. Însă NU haotic; numai o
acţiune logică, constructivă te poate salva - pe tine şi pe ceilalţi.

E mult mai uşor să plănuieşti într-o situaţie de criză dacă te-ai pregătit din timp.
Lozinca SCOP poate fi şi trebuie aplicată în orice
situaţie de criză din viaţă -nu numai pentru survival.
B) După un timp, situaţia sau pericolul se mai
potoleşte sau tu te mai obişnuieşti cu el, poţi acţiona mai
relaxat:
1. Verifică starea şi siguranţa celorlalţi membri ai
grupului, dacă cineva s-a rănit sau a leşinat; dacă sunt în
siguranţă.

După un accident, calamitate:
A) In primele secunde, dacă pericolul (grav) continuă,
trebuie acţionat urgent. Totuşi - aminteşte-ţi şi aplică lozinca SC-O-P:
- S = stai puţin! Respiră adânc, eventual aşază-te pe
ceva, încearcă să te linişteşti şi să accepţi faptul că ceea ce s-a
întâmplat nu mai poate fi întors din drum. Fii calm - nu te
speria!
- C = cugetă! Gândeşte scurt la ce-i de făcut. Cel mai
important ajutor pe care-l ai la dispoziţie este creierul tău.
Foloseşte-1! Mişcă-te cu grijă. Gândeşte-te acum - ca să nu-ţi
pară rău mai târziu (fără însă a pierde timpul cu regrete sau
calcule excesive). Nu face nimic - nici măcar un pas - până nu lai gândit bine. Adeseori, într-o situaţie de supravieţuire, se fac
greşeli şi apar răni - uneori mortale - din cauza acţiunilor
necugetate, pripite. Gândeşte mai mult, detaliat, când ai un
răgaz la dispoziţie şi scurt, rapid, dacă nu îl ai.
Iar între timp:

Luptă - nu renunţa la viaţă;
Acţionează: dă din mâini, picioare; fugi, sări, urcă,
coboară, înoată, sapă etc;
- Ajută-te cu, sau de ceva găsit la îndemână, de
exemplu foloseşte o haină drept sfoară, funie; sau
înfăşoar-o pe o mână, pentru a sparge un geam, a
te proteja în lupta cu un om sau un animal, a
distrage atenţia unui agresor etc;
- Comunică: anunţa, avertizează, cere ajutoare, ţipă
(pentru a speria agresorul); vorbeşte, tocmeşte-te.
După aceea:

-
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2. Mută, transportă victima spre locul cel mai sigur,
chiar dacă trebuie cărată pe braţe etc. - în afară de cazul în care
pare rănită la coloana vertebrală (vezi la #11 şi #19).
3. Asigură-i căldură (construieşte un adăpost, fă rost de
apă, aprinde focul) şi dă-i primul ajutor. Victima trebuie să stea
la căldură şi cât mai comfortabil cu putinţă. Dacă este nevoie,
sacrifică-ţi hainele.
4. Pregăteşte mijloace de semnalizare, să fie la
îndemână.
5. Relaxează-te.
6. Analizează capacităţile tovarăşilor din grup.
Eşti oare tu cel mai potrivit să fii şef? Puneţi ca şef pe
cel mai capabil dintre voi. Orice slăbiciune (favoritism, obligaţii
mafiote, respect prost înţeles etc.) poate însemna moartea
tuturor. Dar nu lăsa şeful singur, de capul lui; verifică-1,
sprijină-l mereu. Încrederea e bună, dar verificarea e sfântă.
7. Concepe un plan de acţiune pentru viitor.
8. Să plece cineva sau câţiva după ajutor, Salvamont
(vezi la #3).
9. Tovarăşii din grup rămaşi cu victima o încurajează
şi o menţin la căldură, îmbunătăţesc amenajarea locului,
semnalizează, cer ajutoare, luptă cu întunericul.
Într-o situaţie de supravieţuire corpul şi mintea îţi vor
fi solicitate la maximum. Trebuie să faci faţă multor stresuri:
frică; durere, boală, răni; frig şi/sau căldură; sete, foame,
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oboseală; lipsă de somn; plictiseală; singurătate, izolare. Oare
vei putea rezista?

N-ai încotro!
Durerea sau febra îţi atrag atenţia asupra unui membru
şi organ rănit, bolnav şi te împiedică să-l foloseşti. Este bine să
tratezi cât mai repede posibil orice rană, dar uneori trebuie să
suporţi şi să învingi durerea pentru a acţiona: să cauţi ajutor sau
să eviţi riscul unor noi răni - chiar a morţii.
Cu cât eşti mai bine pregătit, cu atât ai mai multe şanse
sa scapi. Dar cunoştinţele trebuie obţinute înainte de a ajunge în
situaţia de supravieţuire! încrederea în forţele proprii, sprijinul
de care beneficiezi, te ajută să rezişti stresului. Cunoştinţele
obţinute îţi permit să învingi oboseala şi lipsa somnului. În afară
de voinţă, calmul poate fi dobândit fie temporar - prin
medicamente sedative, fie permanent - prin educaţie (meditaţie
zen, arte marţiale etc). Sângele rece, siguranţa sunt, de obicei,
rezultatul unui antrenament bine făcut şi al cunoştinţelor bine
însuşite - din timp.

Începe-ţi pregătirea chiar ACUM.

depinde de locul în care te afli. Temperatura corpului trebuie
păstrată la, sau în jur de, +37°C. Dacă e prea frig (hipotermie)
sau prea cald (hipertermie), mori. Păstrează-ţi energia. Nu o
risipi (cum faci acasă...) mai întâi acţionând - şi după aceea
gândind şi regretând.
Dacă e prea frig, fă un foc (vezi #7); adăposteşte-te, fă
o tabără (vezi #12).
Dacă ţi-e foame, procură şi prepară hrana (vezi #16).
Apoi, reacţionează corespunzător situaţiei: dacă eşti
prea singur (vezi #3), dacă ceilalţi sunt prea mulţi (vezi #4). Din
pustietate revino între oameni: pe jos, pe apă, prin apă, peste
munte etc. - vezi #6, 11, 13, 14, 15. Sau rezistă împreju-rărilor
potrivnice: de exemplu, incendiu (#8), calamităţi naturale (#17),
război (#18) ş.a.m.d.
S-a constatat că doar 20% dintre acţiunile pentru
rezolvarea oricărei sarcini produc 80% din rezultate! Raţional
este deci să stabilim cât mai repede care sunt problemele
prioritare şi cele mai eficiente acţiuni, ca să ne concentrăm
forţele şi resursele asupra lor - deci nu asupra celorlalte, mult
mai ineficiente.

2.6. PRIORITĂŢILE
Într-o situaţie de criză, stabilirea ordinii de priorităţi
şi, corespunzător, a urgenţelor de intervenţie, este primul pas al
luptei pentru supravieţuire. Totdeauna problemele trebuie
evidenţiate, ierarhizate, ordonate. Ele nu pot fi rezolvate toate
deodată. Cine încearcă să tragă cu puşca ascultând muzică, nu
va nimeri nici ţinta şi nici nu se va bucura de muzică.
Pentru supravieţuire sunt necesare câteva condiţii sau
necesităţi de bază: aer, apă, hrană, foc, adăpost. Oprirea
funcţionării organismului uman (moartea) poate fi cauzată de:
deteriorarea stării de sănătate (răni, şoc, hemoragie, stop
respirator, strivire, boală gravă etc); lipsa apei, a hranei; frigul,
căldura excesivă.
Cel mai urgent este primul ajutor medical (vezi #19):
opreşte sângerarea, fă respiraţia artificială, tratează şocul - întrun cuvânt, stabilizează problemele acute, ca să te poţi ocupa
apoi de ansamblul situaţiei.
Lipsa aerului (oxigenului) şi a respiraţiei este pericolul
cel mai grav. Fie că are aer, dar nu mai poate respira (înecare,
strivire, stop respirator etc), fie că aerul lipseşte sau e irespirabil
(incendiu, fum, gaze, scufundare în apă ş.a.m.d.) omul moare
după câteva minute. De obicei există aer din belşug, ceea ce a şi
născut zicala că cele mai valoaroase lucruri le căpătăm gratis.

Apa este totdeauna esenţială. (Cum găseşti şi cum
foloseşti apa, vezi la #5). Importanţa celorlalte necesităţi vitale
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O altă constatare sau criteriu interesant pentru
stabilirea priorităţii unor acţiuni este că treaba care pare cea mai
neplăcută este de fapt cea mai urgentă. Aşa că n-o mai amâna,
nu căuta scuze pentru inactivitate, ci treci la fapte.
Capacitatea de a sesiza adevăratele probleme sau
priorităţi lipseşte însă din educaţia noastră. De obicei pierdem
timpul cu fleacuri, iar marile necazuri sau oportunităţi le
observăm numai când e prea târziu - şi plătim mai mult.

Iată o mostră de comportare fără a gândi în
perspectivă: un avion de pasageri are o avarie şi cade în
junglă. Din accident se salvează doar un american, un rus Şi un
român. Orbecăind ei prin sălbăticie, sunt surprinşi şi, cu toată
împotrivirea lor, capturaţi de nişte canibali. Ajunşi în faţa
cazanului în care urmau să fie fierţi, cei trei întreabă dacă nu
există vreo cale de a scăpa cu viaţă. Ba există chiar trei
mijloace, le răspunse şeful canibalilor, pentru că ne-am mai
modernizat şi noi: ori gătiţi o răscumpărare de 1OO dolari, ori
acceptaţi să primiţi 1OO de lovituri de bâtă la tălpi, ori
acceptaţi să mâncaţi un lighean plin cu excremente. Americanul
scoate iute bancnota de 1OO dolari, o dă şi scapă. Rusul zice:
eu n-am bani, dar am fost călit de istorie şi rezist la greutăţi;
băteţi-mă la tălpi. Suportă el cu stoicism cele 1OO de lovituri şi
fu eliberat. Românul le explică: eu sunt sărac, n-am bani; nu
rezist nici la bătaie, că sunt mai poet; să încerc cu ligheanul. Se
apucă el şi începe să înghită cu noduri murdăria. După ce îl
goleşte pe jumătate, se opreşte şi le zice canibalilor care se
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uitau la el cu scârbă: mi s-a făcut greaţă, nu mai pot să termin;
vreau să încerc loviturile la tălpi.
Sălbaticii, amabili, fură de acord şi începură să-l
croiască cu ciomagul Românul zbiera de durere ca din gura de
şarpe, dar strângea din dinţi gândindu-se la cazanul care
aştepta.
Rabdă el ce rabdă vreo 5O de lovituri, apoi le declară
canibalilor: nu mai pot rezista la restul bătăii. M-am răzgândit;
de fapt, aveam 100 dolari şi acum vi-i dau.
Iată că a scăpat şi el până la urmă - dar cum?
Nimica nu e gratuit pe lumea asta, dar se pot găsi
metode pentru reducerea preţului plătit. Le găseşti dacă te
gândeşti, dacă te străduieşti! Degeaba ne tot rugăm: dă-i
Doamne românului (de la început) mintea cea de la urmă! Cine
nu cască ochii - va căsca punga. Dar nu-i suficient doar să vrei,
trebuie să şi poţi. Iar pentru a putea, trebuie să te pregăteşti.
Fără o pregătire din timp pentru a gândi dibaci, o să rămâi un
veşnic surprins: mereu vei reacţiona (în loc să acţionezi) şi vei
tot plăti, plăti....
Poate chiar cu viaţa.
Într-o situaţie de criză, nu uita că singura ta sarcină e
să scapi, nu să faci vitejii, sau pe grozavul. Englezii zic: cine
luptă curajos, dar fuge când nu mai poate răzbi, scapă cu viaţă
şi poate să mai lupte şi altă dată. O fi ea „fuga" ruşinoasă, dar e
sănătoasă. Însă când fugi, nu alerga până la capătul lumii, ci
doar atât cât e nevoie; apoi uită-te de departe la „problemă", să
vezi ce-ai putea câştiga din ea...
Supravieţuirea în natură (survival) este, în general, o
activitate de scurtă durată şi trebuie să fie încununată repede de
succes: salvare, revenire într-o localitate -altfel devine un fel de
aventură prelungită, vieţuire în sălbăticie.

Jurnalul cu însemnări devine cu timpul un valoros
izvor de informaţii şi învăţăminte. În plus scrierea şi citirea lui
îţi va ridica moralul.

Când pierzi - nu pierde şi lecţia (respectivă)!
Orice necaz e bun dacă înveţi ceva din el. Altfel, e
numai pagubă curată.
3. PREA SINGUR
3.1. EFECTELE SINGURĂTĂŢII
Blocajul mental: la apariţia unui pericol, relaxează-te!
Pentru supravieţuire este decisiv să respiri adânc şi să te
hotărăşti să faci absolut totul pentru a învinge condiţiile
potrivnice, indiferent de preţ sau de efort. În primul rând să
gândeşti coerent. Disperarea totală care urmează după şocul
iniţial poate fi depăşită cu ajutorul instinctului de conservare,
chiar dacă rămâi încă total dezorientat şi speriat.
Când ajungi să alegi între renunţare şi sinucidere, mai
bine roagă-te lui Dumnezeu. Rugăciunea este o metodă eficientă
de auto-capacitare, de întărire mentală, îndelung verificată de
mulţi oameni. Orice text este bun, de la Tatăl nostru până la
simplul Doamne, ajută-mă să scap din iadul ăsta.
Aleargă, fugi cu maşina, fă semne, înoată, aprinde un
foc, improvizează un adăpost, semnalizează din nou, cu gesturi,
cu lumină... străduieşte-te cât mai tare! NU sta, NU zace, Nu
accepta să mori fără să lupţi până la epuizare - sau chiar până
dincolo de ea.
Militarii americani luaţi prizonieri în Vietnam au fost
torturaţi, închişi şi izolaţi în condiţii foarte grele, practic de
exterminare. Totuşi, unii n-au disperat şi au reuşit să
supravieţuiască printr-un regim special de exerciţii fizice şi
rugăciuni, plus comunicarea prin orice mijloace cu alţi
prizonieri.

2.7. ÎNVAŢĂ DIN EXPERIENŢĂ
Dintr-o călătorie trebuie să te întorci nu numai cu bani
sau lucruri, ci şi cu cunoştinţe, învăţături şi atitudini noi.

Orice ar fi, nu renunţa la viaţă - e singura pe care o ai,
e frumoasă şi merită trăită.
Repetă-ţi mereu: „O să treacă şi asta/".

Indiferent de domeniul sau de tipul de activitate, e bine
din când în când să analizezi acţiunile trecute ca să tragi
învăţăminte pentru viitor. E bun şi obiceiul de a nota impresiile
proaspete după o călătorie sau excursie turistică - de exemplu
deficienţele echipamentului folosit, idei pentru viitoarea acţiune
etc.
Pe timpul cât eşti singur, luptând pentru supravieţuire,
este foarte folositor să înregistrezi cumva toate evenimentele şi
găselniţele, de exemplu plantele comestibile sau alte resurse într-un furnal de bord. Notează succesele şi greşelile.
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În orice împrejurare, oricât ar fi ea de neaşteptată, de
necunoscută -improvizează, improvizează, improvizează!
Şi NICIODATĂ nu renunţa la o nouă încercare.
In toată dezordinea, iuţeala, şi/sau încetineala
enervantă cu care se desfăşoară acţiunea de supravieţuire,
îrnboldeşte-ţi instinctul de conservare, căci numai el te poate
scoate la liman.
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Disperarea: luptă singur cu ea - sau cere ajutor (dacă
poţi). Există numeroase organizaţii, fundaţii de binefacere care
dau sfaturi şi ajutoare: alcoolicilor, drogaţilor, vârstnicilor,
copiilor părăsiţi, femeilor bătute... Alături de acestea sau
împreună cu ele, mulţi preoţi de la diverse biserici sunt gata şi
ei să dea un sfat sau chiar un ajutor, să spună o vorbă bună, să-i
încurajeze pe cei aflaţi la nevoie. Deseori astfel de sfaturi şi
ajutoare pot fi obţinute chiar la telefon şi nu rareori ele au salvat
oameni nenorociţi de la sinucidere. Adresele acestor instituţii
sunt în cartea de telefon, sau pot fi aflate de la serviciul de
informaţii telefonice aproape în orice loc din lume (dacă ştii
limba...).
Dar nu amesteca, nu încurca sarcinile diverselor
organizaţii. Gândeşte-te puţin înainte de a forma numărul de
telefon. Cheamă Pompierii (981) numai pentru incendii,
Salvarea (911) numai pentru urgenţe medicale sau accidente de
circulaţie, Protecţia civilă (982) doar în caz de calamităţi ş.a.m.d.
Claustrofobia: este o boală. Cei care suferă de ea sunt
cuprinşi de o veritabilă panică atunci când ajung sau li se pare
că sunt închişi într-un spaţiu restrâns. Senzaţia respectivă este
foarte neplăcută. Persoanele claustrofobice se manifestă printr-o
agitaţie necontrolată: ţipă, lovesc, distrug pereţi, se luptă,
delirează.
Totuşi, puţini oameni suferă cu adevărat de
claustrofobie; foarte mulţi doar îşi închipuie că suferă de aşa
ceva.
Dacă ţi se întâmplă să fii împreună cu o persoană
cuprinsă de frică din cauza claus-trofobiei, potoleşte-o prin
imobilizare astfel încât să nu se lovească, ori să se rănească - pe
ea sau pe tine. Calmeaz-o cu vorbe bune. Încurajeaz-o. NU
folosi mijloace mai dure (pălmuirea, ameţirea) decât atunci când
situaţia devine necontrolabilă.
Dacă tu însuţi ajungi vreodată, după un accident, să
simţi o formă mai uşoară sau mai gravă de claustrofobie, sau
panică, încearcă să te stăpâneşti. Enumeră părţile bune ale
situaţiei:
- unu - sunt viu;
- doi - (probabil) nu sunt rănit;
- trei - pot rezista câteva zile fără hrană sau apă, dacă
nu-mi consum degeaba forţele;

-patru - o să mă găsească şi o să mă salveze cineva,
destul de repede;

- cinci - să-mi păstrez calmul, căci altfel înnebunesc şi
nu-mi foloseşte la nimic. Caută şi vezi ce găseşti prin buzunare,
prin sacoşă, împrejur, adică: hrană,
chibrituri, chei, brichetă, pix, proteză dentară, ochelari,
pila de unghii - orice îţi poate ajuta să zgârii, să sapi, să
deşurubezi, sau să semnalizezi ca să scapi din spaţiul închis.
Improvizează un closet din: pietre, gunoaie, haine îngrămădite,
găseşte sau sapă o gaură. Dacă nu găseşti nimic (de exemplu
într-un lift), fă un burete din haine, ziare etc.
Agorafobia înseamnă frica de locuri deschise sau de
şederea în public. Este o suferinţă mai rară decât claustrofobia.
Victimele sunt cuprinse de ameţeală, rău, leşin. Simptomele pot
apărea sau treptat, sau ca o panică bruscă.
Ea nu poate fi combătută cu vorbe, sau argumente cum
ar fi: „rupe-te de situaţie" sau „ieşi afară din ea". Tocmai asta
nu poate face bolnavul. Când îţi apare senzaţia de agorafobie
intră înăuntru (al unui autobuz, magazin, sau cinema). Cumpără
un ziar şi ascunde-ţi capul în el până ajungi acasă. Dacă te ştii
ameninţat de astfel de crize, fii pregătit cu fise sau cartele
telefonice, pentru a cere ajutorul prietenilor sau rudelor.
Teama iraţională, apare ca urmare a lipsei de
obişnuinţă cu o situaţie critică. Un om educat, antrenat pentru
situaţii speciale, are cu totul alt fel de gândire şi de comportare.
Nu e vorba atât de forţă fizică, cât de pregătire mentală.

Închipuirea, imaginaţia sporesc panica în întuneric,
obscuritate sau umbră (vezi la #9). Foloseşte raţiunea ca să lupţi
cu ea! Stăpâneşte-te!
Nu te lăsa panicat de ceea ce nu vezi, dar se mişcă,
fâsâie ori te atinge. Majoritatea acestor fenomene au explicaţii
simple, naturale. Să luăm de exemplu o casă veche, în care ţi se
pare că ar bântui fantome. Mai mult ca sigur zgomotele ciudate
care te sperie sunt produse de cauze naturale, cum ar fi:
- casa e construită deasupra unui curs subteran de apă;
- vreun utilaj din vecinătate imprimă vibraţii pereţilor;
-ecouri de la vecini;
- acoperişul, pereţii, pardoseala, ţevăria de la
instalaţiile care deservesc sau au deservit imobilul, se dilată sau
se contractă;
- uşile prea etanşe transformă camerele în pungi de aer;
- zgomotul produs de trecerea prin apropiere a unui
automobil, tren sau avion;
- trosnesc crengile unui copac din apropiere;
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- mişcarea unei pisici, a unui şoarece sau greiere;
- obiectele din lemn: mobila, structura casei, produc
zgomote când se usucă;
- golul lăsat în acoperiş de o ţiglă desprinsă produce un
geamăt când suflă vântul;
- pungi de aer în ţevile de apă etc.
Pentru a te linişti, verifică situaţia pe lumină. Uită-te în
toată casa, verifică toate cotloanele (dulapuri, sobe, cămară).
Etanşează uşile şi ferestrele. Întinde fire din sfoară neagră la
scări, praguri, uşi (să vezi dacă le rupe cineva). Băltoacele de
apă pe pardoseală arată vibraţiile. Presară praf sau nisip pe
pardoseli să vezi că nu apar urme. În plus, dacă ar fi un strigoi
sau o fantomă adevărată - ar dispărea când te apropii de ea, sau
ar trebui sa te bage în seamă. Oricum nu-ţi poate face nici un
rău, pentru că: ar trebui să fie mai solidă, nu aşa de transparentă
şi nu are corp, nici consistenţă; nu lasă nici o urmă, nu are
umbră. De fapt, ea există DOAR în imaginaţie!
La fel trebuie gândit şi noaptea în tabără, prin pădure
sau junglă, în peşteră, beci etc. Pericolul e mai mult în mintea
ta... Iar Montaigne zicea: cel mai tare credem (în) ceea ce
cunoaştem mai puţin.
Avantaje - uneori, singurătatea e o necesitate şi un
avantaj: îţi permite să-ţi aduni gândurile, să te rogi, să faci
anumite lucruri pe care prezenţa altora le împiedică. Aşa că
uită-te şi la jumătatea plină a paharului]
Nu te lăsa moleşit, amăgit de prezenţa altora.
Câteodată ei constituie o dificultate suplimentară, nu un ajutor.
Mai bine nu te baza pe forţa şi pe ajutorul găştii, al hoardei sau
mulţimii, ci bizuie-te mereu pe forţele tale. Când persoanele
devin o mulţime, o adunătură, nivelul de inteligenţă scade
(Kierkegărd). Nevoia de colectiv nu trebuie cultivată; e bine şi
să fie mai mulţi, dar uneori singurătatea are părţile ei bune!
3.2. PRIMUL AJUTOR - PENTRU TINE
Ajută-te singur!
Ajută-i pe ceilalţi, dar mai întâi ai grijă de tine! Vei
putea fi mult mai de folos celorlalţi dacă tu eşti valid.
Se cunosc cazuri senzaţionale de supravieţuitori izolaţi
care şi-au acordat singuri primul ajutor - şi încă ce ajutor!
Astfel, în timpul războiului mondial, după ce a fost rănit, un
pilot a sărit cu paraşuta. Aceasta s-a agăţat de un copac înalt şi
pilotul nu a putut ajunge multă vreme pe sol, până au sosit
ajutoare. În timp ce atârna de paraşută, şi-a amputat singur
piciorul! Sau, un călător aflat departe de orice localitate şi-a
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amputat piciorul cangrenat. Ambii au supravieţuit. Şi au fost
mulţi alţii care au făcut lucruri asemănătoare.
Oamenii au supravieţuit totdeauna chirurgiei brutale.
Pe corăbiile Evului Mediu, membrele cangrenate erau amputate
cu fierăstrăul iar bonturile rezultate erau tratate şi acoperite cu
smoală topită. Pe vremuri, femeile năşteau fără doctor sau
moaşă. Există supravieţuitori care s-au târât pe distanţe
incredibile cu membrele, craniul sau corpul zdrobit, cu gloanţe
în corp etc.
Toate aceste exemple ar trebui să-ţi dea curajul de a
face la fel când ajungi într-o situaţie asemănătoare.
Dacă eşti singur şi rănit, însă conştient şi în stare să te
mişti, să gândeşti, ai putea să-ţi dai singur primul ajutor
conform sfaturilor din carte - vezi la # 19 -măcar atât cât să
supravieţuieşti. Atenţie că în TOATE accidentele apare un
aspect care poate fi mortal - şocul psihologic. Cu cât eşti mai
conştient de existenţa lui - la tine sau la alţii - cu atât vei putea
să-l combaţi mai bine.
3.3. CUM CERI AJUTOR?
Cine cere, nu piere!

Semnalizarea înseamnă să ai mijloacele şi priceperea
de a anunţa pe altcineva, pe orice salvator posibil, că vrei un
ajutor.
Cum poţi avea succes când ceri ajutor?
Deseori vedem că oamenii trec indiferenţi pe lângă un
accidentat sau, când li se cere ajutor, traversează strada pentru a
ocoli solicitantul, de teamă că:
- cel care cere ajutor face parte din echipa vreunui post
de televiziune care filmează scene comice cu o cameră video
ascunsă;
- e vorba de o capcană, pentru a li se cere de pomană,
sau mai rău, să fie tâlhăriţi;
- nu se pricep să dea ajutor.
Deci: cum ceri ajutor când eşti singur, sau te afli la
mare distanţă de o zonă locuită?
Prin orice mijloc: ţipă, şopteşte, geme, fă semne, pune
triunghiul roşu reflectorizant, fluieră, aprinde un foc care face
fum, aprinde o torţă, telefonează la Salvare (961), loveşte sau
ciocăneşte ţevile instalaţiei, pereţii, uşa, claxonează, bate
clopotul, suflă în goarnă, sparge geamuri, ridică un zmeu, trage
semnalul de alarmă, aprinde o candelă.
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Dar atenţie: nu te pripi să semnalizezi oricum, adică
într-un fel care să-ţi facă rău chiar ţie! De exemplu, dacă nu ştii
cum se trage sau se bate clopotul, rişti să te agăţi involuntar de
funie, care te va ridica şi izbi cu capul de tavanul clopotniţei.

Cum faci rost de un medic? Oricând poţi afla de la
Serviciul de informaţii telefonice numerele de telefon ale
câtorva medici din zonă. Sau de la recepţionerul hotelului. Sau,
poţi suna la Salvare.

Într-un mod frapant: la împrejurări neobişnuite-o
semnalizare neobişnuită.

Dacă prin apropiere nu există telefon (de exemplu
lângă locul unui accident de circulaţie) opreşte o maşină care
trece şi roagă şoferul să anunţe urgent Poliţia şi Salvarea.

Dacă rămâi noaptea blocat pe acoperişul unei clădiri strică antenele TV ale locatarilor.
Sau, când eşti într-un tren în mers şi vrei să dai primul
ajutor unui grav bolnav, nu trage semnalul de alarmă (căci
trenul s-ar opri pe câmp şi, până vine Salvarea, moare victima);
mai bine aruncă un bilet vizibil, îngreunat cu un pix sau o
monedă (ca să nu zboare), către impiegatul din staţia în care nu
opreşte trenul. Pe bilet descrie situaţia şi roagă să fie anunţată
Salvarea, să vină la o gară unde va opri trenul. Sau, dă un
telefon pe mobil.
Sau, dacă eşti agăţat în spatele unui camion furat, care
merge în viteză, agită-te până vreun şofer întâlnit pe şosea se
apropie de tine cu maşina, să vadă ce-ai păţit, atunci ţipă:
POLIŢIA! În mai multe feluri deodată: nu te baza pe o singură
metodă.
Ţipă de la o fereastră şi agită perdeaua. Fluieră şi
aprinde bricheta. Şopteşte vânzătorului de la benzinărie că
pasagerul automobilului te ameninţă cu cuţitul, şi în PLUS
încalcă regulile de circulaţie în faţa unui poliţist. Fă semne cu
mâna, dar sparge şi un geam. Aprinde un foc, dar fă şi semne.
Aşează pe drum triunghiul roşu reflectorizant şi dă foc unor
zdrenţe îmbibate cu ulei.
Dintr-un loc în care poţi fi văzut sau auzit: de la o
fereastră, de la înălţime, din mijlocul unui câmp acoperit cu
zăpadă. De lângă o crăpătură prin care trece curentul, în
mormanul de dărâmături sub care te afli, dintr-un luminiş din
pădure, de pe catargul unei nave.
Eficient: nu risipi energia şi resursele: dacă eşti departe
de oameni şi nu poţi fi văzut şi auzit, economiseşte-ţi forţele (în
caz că ţipi sau agiţi braţele); economiseşte energia din bateria
lanternei; nu consuma toate chibriturile şi combustibilul pentru
focul de semnalizare, până când salvatorii ajung suficient de
aproape. Păstrează mijloacele consumabile deoparte, uscate şi
gata să le foloseşti imediat ce apare ocazia. Intre timp,
semnalizează cu mijloace neconsumabile: steaguri, marcaje,
cuvinte scrise cu ajutorul umbrelei, nori de praf, oglindă.
NU renunţa niciodată! Semnalizează în continuare
până ţi se răspunde -indiferent cât de mult timp trece.
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3.4. CUM SEMNALIZEZI?
Cu steaguri: rupe bucăţi de pânză, cămaşa, căptuşeala
hainei - din orice material pe care nu-l foloseşti la îmbrăcat sau
adăpostire. Leagă flamura de beţe, stâlpi, ferestre, acoperişuri,
copaci vizibili. Şansa de a fi observat creşte când steagul se
agită: cu mâna sau de vânt. Caută să pui în evidenţă steagul prin
contrastul culorii sale cu fundalul: de exemplu roşu, portocaliu,
galben - peste zăpadă.
Dacă nu ai la dispoziţie decât cârpe albe, murdăreştele. Steagul trebuie să fluture în permanenţă. Dacă ai sfoară,
batistă şi bate vântul, fă un zmeu şi înalţă-1 (fig. 3.1).
Exersează să faci şi să ridici zmee - sunt foarte utile.
De exemplu - un zmeu de semnalizare poate să ducă şi o undiţă
(vezi la # 16.4). Reţine: cadrul (făcut din ramuri, sârmă sau
trestie) trebuie să stea depărtat de pânză, altfel zmeul nu se
înalţă şi nu zboară.
Cu marcaje- adică orice obiect static care ar putea
atrage atenţia. Un avion prăbuşit, o barcă eşuată, un automobil
blocat. Suprafaţa de sus a obiectului să fie curată şi dacă se
poate lustruită, pentru a fi mai vizibilă din avion. Curăţă zăpada,
nisipul, frunzele. Bătătoreşte, strică, arde zona dimprejur pentru a mări contrastul şi a atrage privirea. Aranjează câteva
pietroaie într-o formaţiune sau desen care să atragă privirea.
Adună o grămadă de gunoaie şi împrăştie-le - pentru a
evidenţia zona. Pune orice obiect care luceşte sau are culoare
deschisă, pe partea de sus a vehiculului avariat. Lustruieşte
suprafeţele vizibile cu nisip sau pietricele.
Alte idei importante, legate de marcaje şi semnalizare:
- Dacă vă adăpostiţi într-o vizuină săpată în zăpadă,
sau într-un altfel de adăpost făcut din materiale fonoabsorbante
(de exemplu zăpadă), s-ar putea să nu auziţi zgomotele făcute
de căutători sau de eventualii salvatori (avion, elicopter de
cercetare etc). Este bine să se organizeze un post de observare
permanent - un om de veghe, chiar printre sau lângă marcaje,
într-un adăpost pe cât posibil fără acoperiş, ca să poată auzi sau
vedea şi să facă semne cu o oglindă sau o torţă.
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- Dacă pleci de lângă resturile vehiculului, avionului
avariat (vezi #12.1), lasă un semn vizibil din aer care să arate
încotro ai luat-o.
Cu mesaje scrise- pe piatră sau scândură, pe un
automobil murdar, pe pereţi, pânză, plastic sau tablă, pe faţa
interioară a unei bucăţi de scoarţă de copac, pe praf, zăpadă,
nisip sau noroi.

pământ sau frunze. Un mesaj scris cu umbre, bine făcut, poate fi
remarcat chiar şi noaptea din avion - dacă este senin şi lună.
Scrisul cu umbre poate fi realizat şi cu nisip. Când nu
găseşti nici zăpadă, nici nisip, construieşte din pietre, crengi,
brazde de iarbă - ziduri scunde care să arunce umbră.
Evidenţiază umbra literei, prin curăţirea zăpezii de pe sol, sau
presară pământ negru pe zăpadă, lângă liniile trasate.

Poţi scrie cu: lac de unghii, chei, pietricele, pila de
unghii, funingine, sânge, cărbune, săpun, unsoare etc.
Scrie S O S pe un geam (dacă nu-l poţi sparge, din
diverse motive) cu degetul, unghia, roşul de buze - dacă geamul
este transparent, aburit sau îngheţat. Pentru ca mesajul să poată
fi citit din partea cealaltă, scrie Z O Z, rotunjind vîrfurile Z-ului.
Sau scrie xOTUxA. Şi adaugă orice altă informaţie utilă:
Dacă eşti, sa zicem, blocat în partea de sus a unei
clădiri, construieşte un avion dintr-o foaie de hârtie, (fig. 3.2) şi
scrie pe el mare, vizibil, SOS. Aruncă-1 pe strada învecinată, cu
circulaţia cea mai intensă.
Sau, când eşti departe de civilizaţie, amenajează pe sol
mesaje sol-aer de dimensiuni mari, pentru avioane:
3.1. Zmeu: a - speteze; b - sfori; c – tiv

Cu zgomote. Dar:
- Ţipă numai când ai şanse să te audă cineva. Ţipătul
consumă energie, provoacă sete şi irită gâtul;
- Fă pauze, nu ţipa mereu, ca să poţi auzi eventualele
sunete sau răspunsuri produse de alţii;
- Fluieratul se aude mai departe. Încearcă să fluieri cu
două degete (lipeşte de vârful limbii primele două degete, sau
degetul gros şi cel mijlociu, şi suflă prin interstiţiul îngust dintre
degete. Nu apăsa prea tare pe limbă). Încearcă, încearcă, nu te
lăsa - şi o să reuşeşti. Sau, cumpără un fluier;
- Foloseşte materialele bune producătoare şi
conductoare de sunete. De exemplu, când eşti blocat sub
dărâmăturile casei, ciocăneşte o ţeava de metal cu proteza
dentară ţinută în mână (dacă nu ai alt obiect la îndemână). Nici
nu trebuie să ştii alfabetul morse, e de ajuns să ciocăneşti, să
zgârii sau să loveşti mereu, fără să pierzi nădejdea;

- Sparge un geam; acesta face şi zgomot şi o gaură,
prin care trec şi se pot auzi ţipetele. Dacă nu ai un obiect dur cu
care să loveşti geamul (nici măcar un pantof), atunci foloseşte-ţi
pumnul, astfel:
1. Înfăşoară strâns încheietura mâinii, eventual şi
pumnul, cu o haină;

3.2. Planor din hârtie
- Trasează literele SOS mari de 10-15 m. (de exemplu
pe un câmp de zăpadă). Apoi, de-a lungul semnelor sau literelor
sapă un şanţ şi pune materialul scos din şanţ pe marginea lui
(Scrierea cu umbre - fig 3.3).
3.3. Scrierea cu umbre pe sol
- Aranjează traseul literelor, dimensiunile şanţului şi
ale brazdei sau meterezului alăturat, astfel încât umbra aruncată
de soare de-a lungul literelor să fie maximă. Continuă să înalţi
meterezul, deci şi umbra, prin adăugire de: pietre, zăpadă,
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2. Loveşte perpendicular pe geam cu pumnul strâns.
Ţine pumnul în prelungirea antebraţului, cu rădăcinile degetelor
înainte.
3. După străpungere, opreşte pumnul şi ţine-1 foarte
fix.
4. Retrage foarte încet pumnul prin spărtură.
Cu nori de praf: dacă nu bate vântul, când salvatorii se
apropie, stârneşte în vreun fel o coloană de praf sau de nisip.
Cu o oglindă- un mijloc de semnalizare foarte important şi
eficient. Oglinda poate fi improvizată şi dintr-un capac, o cutie
de conserve sau tinichea, netedă, plană şi lucioasă.
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interiorul căreia se face un foc. Datorită pereţilor transparenţi,
noaptea coliba devine un fel de far.
Cu fum: este nevoie de o vreme liniştită. Foloseşte
culori contrastante: într-o zi senină foloseşti fumul alb, obţinut
prin aruncarea de iască, muşchi, frunze verzi sau chiar urină pe
foc. Într-o zi mohorâtă foloseşte fumul negru, arzând cauciuc
(covoraşe, anvelope) sau ulei ori cârpe îmbibate cu ulei. Înainte
de a introduce adaosurile fumigene, convinge-te că focul este
suficient de puternic şi nu va fi înăbuşit de adaosuri.
Cu o torţă: dacă ai o lanternă, păstrează bateriile până
ce salvatorii se apropie. Noaptea, pe teren fără obstacole, chiar
şi o lanternă mică se vede de la mare distanţă. Agit-o mereu. Fă
în aşa fel încât pata luminoasă să se reflecte pe o suprafaţă cât
mai mare, care amplifică lumina: zăpadă, ziar; sau îndreaptă
laterna spre cer ori spre orizont.
Fă o gaură cu diametrul de apoximativ 3-4 mm în
centrul suprafeţei. Dacă doreşti să foloseşti cutia cu capacul ei
în continuare, pentru alte scopuri, nu desprinde capacul de cutie.
Ţine tinicheaua sau oglinda cu gaura în faţa ochiului şi ţinteşte
avionul, maşina sau barca atunci când se află în dreptul soarelui.
Pata luminoasă care vine de la soare prin gaură, cade pe obraz şi
se reflectă apoi vizibilă pe dosul oglinzii sau capacului. Înclină
oglinda astfel încât pata de pe dosul capacului să dispară în
gaură; în acest moment ea e trimisă către ţintă. Ţinta (avionul,
barca etc.) trebuie să fie însă, vizibilă tot timpul prin gaura
oglinzii!
3.4. Semnalizarea cu oglinda a - simplă; b - discul de
tinichea găurit - trebuie înclinat până ce pata de lumină ajunge
în gaură
Trimite mereu semnale cu oglinda chiar către cerul
aparent pustiu, pentru că scânteierea poate fi văzută de un avion
pe care tu nu-l zăreşti.
După ce avionul se apropie, continuă să semnalizezi dar intermitent, cu pauze - ca să nu orbeşti pilotul.
Cu un foc (vezi şi #7) - ziua şi noaptea. Dacă nu ai
mult combustibil, păs-trează-1 uscat sub un acoperiş din pietre,
crengi, frunze, pământ sau iarbă, până apare vreun avion sau
vapor etc. Atunci, aprinde iute focul. Ar fi şi mai bine dacă
amplasezi focul pe o înălţime: stâncă, platformă din buşteni etc.
Când ai puţin combustibil lichid (gaz, benzină, motorină),
păstreză-1 ca să aprinzi focul sau să măreşti flăcările. Dacă poţi,
aprinde mai multe focuri. Când vremea e rea, stai pe aproape şi
verifică-le dacă ard bine. Vreascurile pentru aprins focul pot fi
ţinute uscate şi cu ajutorul căldurii corpului.
Cu o colibă-far: o colibă conică făcută din beţe, crengi
şi pânză subţire (de exemplu dintr-o paraşută) (vezi #7), în
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Agită o torţă aprinsă făcută dintr-o creangă de brad, un
snop de iarbă uscată înnodată sau un băţ cu un şomoiog de
cârpe îmbibate în ulei.
O torţă excelentă poate fi făcută chiar dintr-un brăduţ
întreg, cu crengi suficient de groase, amplasat într-un loc
vizibil. Pentru aprinderea focului pregăteşte la bază, în jurul
tulpinei o amorsa din vreascuri - ca un fel de colac sau cuib de
păsări împletit din crengi uscate. Până se aude zumzetul sau
apare avionul, amorsa trebuie protejată de umezeală prin
acoperirea ei cu frunze, o bucată de pânză, crengi etc. Dacă
brăduţul este plin de zăpadă, când vrei să-l aprinzi, scutură mai
întâi zăpada şi după aceea ia husa de pe amorsă. Puţin petrol nu
strică la aprindere; după aceea tot copacul ia foc şi poate fi
văzut de la kilometri distanţă.
Cu radio, alte mijloce: dacă ai un emiţător radio în
bună stare, foloseşte-1 imediat, cât timp bateriile generează
curent. Lansează semnale de ajutor la intervale regulate.
S-ar putea ca emiţătorul din trusa bărcii de salvare să
fie cu bătaie scurtă; trebuie păstrate bateriile până ce ajutoarele
se apropie. Rachetele de semnalizare trebuie păstrate uscate
până se apropie salvatorii. În dotarea bărcilor de salvare ale
vapoarelor se găseşte vopsea de marcare a apei, cu care se pot
face şi pete mari, vizibile, pe zăpadă. Nu trage cu puşca, nu
consuma cartuşele până nu ai siguranţa că le aude cineva. Nici
cartuşele fumigene nu trebuie irosite.
3.5. CE SEMNAL TRANSMIŢI?
Mesajul transmis trebuie să fie clar, scurt şi lămuritor
pentru cel care-l primeşte. Gândeşte puţin când îl concepi, punete în pielea primitorului care trebuie să înţeleagă ce vrei şi ce ai
nevoie. De exemplu, când ceri ajutor trebuie să indici: locul în
care te afli - cât mai exact posibil, cu detalii şi puncte de reper -

Lohanul nr. 40, decembrie 2016

dezbateri
de asemenea câţi acidentaţi sunt şi ce ajutor e necesar. Contează
şi limba în care ceri ajutor: învaţă engleza sau alte limbi străine
care ar putea fi utile.

braţelor, picioarelor sau corpului. Ţine în mână o haină viu
colorată ca să evidenţiezi semnalele Da, Nu.
Alte semnale pentru dialogul Sol-Aer:

Există anumite semnale de pericol,
cuprinzătoare, recunoscute de multă lume:

scurte

şi

1. Binecunoscutele litere SOS (iniţialele de la Save
Our Souls - salvaţi-ne sufletele) pot fi transmise prin orice fel
de mijloace: sonore, luminoase, fumigene, ;senate. În alfabetul
Morse (fig. 3.5) semnalul devine: 3 puncte, 3 linii, 3 puncte
semnale scurte, 3 lungi, 3 scurte). După o pauză se repetă
aceleaşi semnale.
3.5. Alfabetul Morse

2. Semnalul internaţional pentru ajutor la munte: 6
semnale optice sau acustice: lumini, fluierături, ţipete, mişcări
(de braţe etc.) într-un minut, cu pauze de 10 secunde între ele;
apoi un minut pauză; apoi se repetă. Răspunsul celui care
recepţionează apelul şi vine să dea ajutor este: 3 semnale lumini, fluierături etc. pe minut (cu pauze de 20 sec); apoi un
minut pauză; apoi se repetă.

3. Codul internaţional de semnalizare cu marcaje SolAer (spre elicoptere, avioane) vezi fig. 3.6. În plus: literele SOS
scrise cu umbre, pe zăpadă, nisip, pământ, iarbă, argilă (vezi fig.
3.3).
4. Codul internaţional de semnalizare Sol-Aer cu
gesturi, cu corpul omenesc (vezi fig. 3.7).
3.6. Codul de semnale Sol-Aer cu marcaje
Fă gesturile clare, exagerate. Fii atent la folosirea
corectă a posturii frontale sau laterale faţă de salvator şi a
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-Ziua, pe lumină: pilotul înclină alternativ aripile -Am
înţeles, Da; zboară în cerc spre dreapta = N-am înţeles, Nu.

- Noaptea, pe întuneric: o lumină intermitentă,
clipitoare verde = Da, Am nevoie de ajutor, Aterizează aici; sau
o lumină intermitenţă roşie = Nu, Nu am nevoie de ceva, Nu
ateriza.
5. Trei focuri care alcătuiesc un triunghi pe sol.
Acoperă, protejează combustibilul pregătit pentru două dintre
ele până când aprinderea lor devine oportună, iar pe al treilea
foloseşte-1 ca foc de tabără.
6. Pe mare semnalele pot fi: împuşcături; flăcări (de la
un butoi cu ulei, smoală etc); un steag pătrat având fie deasupra,
fie sub el, ceva care seamănă cu o minge.

3.7. Codul de semnale Sol - Aer cu gesturi
7. Triunghiul roşu (improvizat de exemplu din beţe
învelite în pânză roşie), atârnat la o fereastră. Folosit ca semn
rutier, acesta anunţă că pe drum a avut loc un accident sau se
află un vehicul avariat.
Când în accident s-a rănit doar o parte dintre membrii
grupului (de exemplu sus pe munte, într-o peşteră sau pe o
insulă), unii dintre cei valizi pot pleca după ajutor, însă numai
dacă: drumul e cunoscut, cei trimişi sunt capabili să efectueze
marşul, există o şansă reală de a găsi ajutoare.
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Dar, se pleacă numai după ce: tot grupul e aranjat în
siguranţă pentru perioada următoare, accidentaţii au primit
primul ajutor, pentru cei rămaşi s-a asigurat toată căldura
posibilă.

Răspunde totdeauna unui semnal care cere ajutor.
Anunţă-i cumva pe supravieţuitori că i-ai descoperit, văzut ori
auzit.
Dar nu încerca să faci singur ceva imposibil - adică să
nu ajuţi deloc, ba chiar să te accidentezi şi tu. Supravieţuirea
înseamnă să-ţi asiguri în primul rând ţie integritatea.
Dacă poţi da ajutor - dă-1. Dacă nu, dă alarma şi
încearcă să găseşti pe altcineva care poate da ajutor. Este foarte
important să precizezi bine poziţia accidentaţilor
- noteaz-o pe o bucată de hârtie imediat ce-i descoperi,
mai ales dacă sunt într-un loc necunoscut, departe. Sau, zgârie
informaţia cu litere de tipar pe o scândură, pe un copac sau o
coajă de copac, pe metal sau pe o stâncă.
3.8. ÎNGROPAT DE VIU
Niciodată nu te simţi mai singur decât atunci când eşti
îngropat de viu. Dacă ai fost prins sub dărâmături sau un
acoperiş prăbuşit şi descoperi un tunel îngust spre un spaţiu
liber sau un alt loc - de unde ai putea semnaliza mai bine
cererea de ajutor (de exemplu o crăpătură prin care trage un
curent de aer)
- trebuie să te târăşti, să te strecori, sau împingi prin el.

Cei care pleacă să caute ajutoare trebuie:
a. să fie doi (dacă se poate), dar condiţia să rămână o
persoană validă cu rănitul (răniţii) are prioritate;
b. să aibă asupra lor un mesaj scris cu următoarele
informaţii:
- locul unde sunt răniţii;
- felul şi numărul accidentaţilor;
- momentul şi data când a avut loc accidentul;

c. să ajungă cât mai repede - dar în siguranţă - la cea
mai apropiată localitate, telefon;

Când însă eşti în siguranţă acolo unde te afli şi ai
convingerea că vor veni salvatori -stai acolo] Nu risca să
provoci noi prăbuşiri ale dărâmăturilor. Chiar dacă există
coridoare sau tunele teoretic nepericuloase, prevăzute de la
început în construcţia clădirii - ar putea şi ele să fie afectate de
accident, de prăbuşirea clădirii.

d. să stea acolo şi să aştepte salvatorii, pe care să-i
conducă înapoi la grup.

Efortul de a te târî printr-un tunel - oricând periculos trebuie făcut DOAR când NU mai ai alte şanse de salvare.

- numărul de accidentaţi, mărimea grupului;
- felul ajutorului necesar.

3.7. RĂSPUNDE ORICĂREI CERERI DE AJUTOR
Dă şi vei primi!
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Regulile de bază pentru străbaterea unui tunel îngust
sunt:
1. Dezbracă-te, altfel rişti să ţi se agate haina şi să
rămâi blocat. Din acelaşi motiv sunt periculoase centurile cu
catarame mari.
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2. Prima va trece persoana cu cele mai mari şanse de
reuşită la strecurat. Ea va căuta sau va urmări, orice curent de
aer sau licăr de lumină.
3. Când zona şi dărâmăturile sunt instabile, următoarea
persoană va intra în tunel numai după ce precedenta
semnalizează că a ieşit din el. În cursul deplasării poartă-te cu
obiectele sau materialele pe care le atingi ca şi cum ar fi
explozive. Dacă însă zona şi ruinele sunt stabile, solide,
următorul se strecoară imediat prin tunel, atingând mereu, cu
mâinile, picioarele persoanei de dinainte.
4. Nu te repezi să treci prin tunel. Experimentează fără
grabă diverse poziţii sau mişcări de strecurare, până găseşti
varianta optimă. Un om cu corpul încordat (datorită tensiunii
nervoase sau fricii) are mai multe şanse să rămână înţepenit
într-un cotlon îngust - decât o persoană relaxată. Este
surprinzător cum oameni cu gabaritul mare se pot strecura prin
spaţii incredibil de mici - dacă sunt relaxaţi.
5. Ajută o persoană înţepenită şi blocată să treacă mai
departe „ducând-o cu vorba", astfel încât să capete curaj şi să se
relaxeze. Dacă poţi, trage-o sau împinge-o - însă mai întai ea
trebuie să se relaxeze.
6. Nu încerca să forţezi o altă persoană să înainteze
printr-un tunel, trăgând-o cu o funie, curea sau pânză legată de
talie. Metoda aceasta o poate înţepeni complet şi rapid.
În schimb, folosiţi metoda autotracţiunii manuale.
Primul om care trece dincolo târâie după el prin tunel o funie
sau un şirag de curele etc. legate între ele (cu noduri etc).
Această „funie" se ancorează la ieşirea din tunel. Cei ce
urmează pot folosi această funie, fiecare trăgându-se singur prin
apucare şi tragere, succesiv, cu cele două mâini.
Chiar şi cu acest ajutor se poate întâmpla ca unei
persoane să i se contracte involuntar muşchii, ceea ce o poate
înţepeni. Fiecare se desţepeneşte singur: se opreşte, se
calmează, se odihneşte, se relaxează, şi apoi reîncepe înaintarea.
7. Mai eficientă este folosirea muşchilor de la picioare
- nu a celor de la mâini (ca la căţărare - vezi #14). Cel mai bun
mijloc de a ajuta pe cineva să se strecoare este să-i dai o buclă
făcută la capătul unei funii (din curele înădite etc). Funia vine
dinspre ieşirea din tunel, trece pe sub corpul celui ajutat, iar
bucla îi ajunge la picioare. Persoana înţepenită introduce laba
piciorului în bucla funiei şi îndoaie genunchiul respectiv, iar
salvatorul trage de funie până o întinde - apoi o ancorează.
Captivul se împinge proptindu-se cu piciorul în funie, înaintând
astfel o bucată de drum cu propriile forţe. Apoi îndoaie din nou
genunchiul, salvatorul trage, întinde, ancorează funia ş.a.m.d.
(fig. 3.8);
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8. În cazul unui tunel coborâtor, în pantă, nu înainta, şi
nu te târî în jos cu ambele mâini înainte - o să-ţi fie imposibil să
te întorci din drum. Mai bine foloseşte un braţ înainte şi celălalt
înapoi, în lungul corpului. Sau ţine-le pe amândouă sub piept.
9. Dacă tavanul tunelului se înalţă puţin, mergi
ghemuit (mersul piticului) -ţinând mâinile pe genunchi. Sau
mergi în patru labe şi stai pe vine sau pe fund, ca să te odihneşti.
Sau, târăşte-te cu corpul aşezat pe o parte, sprijinindu-te pe
şolduri şi pe pulpe. În felul acesta fereşti genunchii (mai
sensibili) de contactul cu solul dur. Eventual poţi lega ceva
moale sub genunchi - haină, burete. Din cauza durerii la
genunchi se poate leşina. Rotulele, genunchii NU sunt adaptaţi
să susţină corpul prin apăsarea pe sol. Prin genunchi, căldura
corpului se pierde uşor spre solul rece. Oricât de mică ar fi
distanţa, târâşul pe genunchi este mult prea ineficient.
3.8. Târâşul prin tunel - cu bucla de sprijin la picior
Cum poţi evita târâşul pe genunchi: stai culcat pe o
parte, sprijinit pe exteriorul piciorului şi pe antebraţ. Celălalt
picior atârnă inactiv şi este tras de corp când înaintezi. După
câţiva „paşi" întoarce-te şi culcă-te pe partea cealaltă.
Sau: stând tot culcat pe o parte, sprijină-te pe piciorul
de sus (apasă cu talpa pe sol) şi pe antebraţul de jos (mişcarea
#1) pentru a ridica corpul. Trage piciorul de jos. Mişcarea #2:
cobori corpul, să se sprijine pe piciorul de jos - şi-l tragi pe cel
de sus. Ş.a.m.d.
10. Târâşul pe burtă: te sprijini pe antebraţele ţinute
sub piept, cu palmele sub umeri. Sau, cu pumnii sub bărbie şi
coatele sub plexul solar, împinge-te înainte cu degetele de la
picioare (ridică corpul şi genunchii la fiecare mişcare
reptiliană). Nu e recomandabil să te tragi mereu cu ambele braţe
întinse înainte - căci în acest caz corpul este în continuu târât pe
sol.
3.9. GREUTĂŢILE MARI
Indiferent de vârstă, sănătate, sex sau condiţie fizică,
supravieţuirea înseamnă adeseori să ridici, să împingi, să tragi,
să porţi sau să manevrezi anumite obiecte cu diverse greutăţi câteodată foarte mari.
În astfel de situaţii pot apărea accidente la articulaţii
sau la coloana vertebrală. Ele pot fi evitate prin respectarea unor
reguli simple:
Reguli de bază:
- Nu te repezi, nu smuci, nu te încorda, nu zvâcni.
- Mai întâi gândeşte, fă un plan de acţiune, apoi: î-m-pi-n-g-e, sau r-i-d-i-c-ă, sau c-a-r-ă tacticos, fără grabă.
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- Când manevrezi o greutate respiră continuu, nu-ţi ţine
niciodată respiraţia.

sub buştean, sub vârful ataşului), îndoaie genunchii şi ţine
spatele cât mai drept, vertical. Ridică extremitatea buşteanului
(fig. 3.9).
3.9. Ridicarea corectă a greutăţilor mari

2. Deplasează capătul ridicat într-o parte (mişcă-te ca
un crab). Apoi coboară sarcina (cu grijă, îndoind genunchii).
Dacă e un automobil, după ce l-ai ridicat de un capăt, dă-i
drumul de sus - ca să sară pe arcuri - şi când sare, profită şi
mişcă-1!
- Foloseşte picioarele, NU mâinile, NU trunchiul.
Îndoaie genunchii, NU spinarea. În orice situaţie trunchiul
trebuie să fie cât mai drept, vertical.

3. Du-te la celălalt capăt. Îl ridici şi îl transporţi sau
muţi -înainte, până dincolo, în jurul capătului sprijinit pe sol. Îl
laşi jos, repeţi cu capătul celălat ş.a.m.d.

Cum ridici o greutate: pentru a coborî mâinile (ca să
apuci), îndoaie genunchii, - NU-ţi apleca sau cocoşa trunchiul.
Trage sau saltă obiectul (pietroi, ladă) până peste degetele de la
picioare. Sub obiect apare un spaţiu în care poţi băga degetele
mâinilor. În continuare, ridică obiectul pe genunchi şi strecoară
antebraţele sub el.

Doi oameni pot căra un obiect lung astfel: fiecare
apucă şi ridică de la un capăt - aşa cum am arătat mai înainte.
Unul dintre cei doi ia comanda şi zice răspicat: atenţie, gata,
sus] Amândoi ridică deodată şi se deplasează - preferabil într-o
parte (nu este recomandat înainte sau înapoi).

Ridică-te cu spinarea cat mai dreaptă şi verticală,
lăsând picioarele să facă toată treaba, aducând obiectul la piept.
Agaţă sau apucă obiectul cu degetele peste partea sau muchia
depărtată.

Bolovanii mari pot fi deplasaţi prin ridicarea unei laturi
şi apoi prin rostogolire pe câţiva paşi, din inerţie. Ai grijă să nuţi vină peste picioare!
Cum împingi: cu picioarele (fig. 3.10).

Cum transporţi o greutate: o posibilitate ar fi s-o faci
chiar în situaţia în care ai ajuns după ce ai ridicat-o cum am
arătat mai înainte: cu obiectul sprijinit pe antebraţe, la înălţimea
pieptului, cu spinarea dreaptă, verticală.
Alte moduri de transport recomandabile (în funcţie de
forma şi felul sarcinii):
a) Pe un umăr; din când în când schimbă greutatea pe
umărul celălalt;
b) Pe un şold; este o metodă cam incomodă, dar se
poate folosi când sarcina e prea grea ca s-o ridici pe umăr;
c) Sprijinită pe pelvis (osul de sub buric), cu ambele
braţe întinse în jos. Mai bine ar fi dacă poţi încrucişa degetele
sub obiect. Pentru distanţe mici foloseşte numai această metodă.
Cum manipulezi greutatea: obiectele lungi şi grele cum ar fi: buşteni, stâlpi, mobilă - pot fi ridicate şi transportate
prin deplasarea unui capăt (A), rotind obiectul în jurul capătului
rămas pe sol (B). Apoi ridică şi deplasează capătul (B), rotind
obiectul în jurul capătului rămas pe sol (A). Ş.a.m.d. La fel se
scoate şi un automobil căzut într-o groapă (vezi #13). Adică:
1. Respectă regulile de bază. Apucă obiectul de la un
capăt, dintr-un loc potrivit (bara de protecţie a automobilului;
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3.10. Metode de împingere
Braţele pot fi sau întinse (cu coatele blocate), sau
complet îndoite. Dar metoda cea mai ergonomică este
împingerea obiectului cu spatele sau umărul, într-una din
variantele:
a) Sprijină-te cu spatele de obiect, picioarele să facă
45° cu solul. Îndoaie genunchii, înfige călcâiele în sol, îndreaptă
genunchii şi împinge. Apoi repetă.
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b) Stai cu faţa la obiect şi împinge-11 cu braţele întinse.
Braţele, trunchiul şi picioarele trebuie să formeze o linie cât mai
dreaptă - înclinată la aprox. 45° faţă de sol. Blochează coatele.
Nu împinge în sus, numai înainte şi orizontal. Direcţionează
obiectul prin reglarea forţei din picioare şi din înclinaţia braţelor
faţă de trunchi.
asă sau împinge
c) îndoaie ambele picioare şi apasă
obiectul cu umărul. Braţele sunt complet întinse, iar mâinile
apucă astfel încât la îndreptarea genunchilor, capătul apropiat al
obiectului să se mişte puţin în sus şi apoi înainte, lateral - pe cât
posibil. Obiectul va fi deplasat fie prin alunecare, fie prin
ridicarea şi rotirea lui în jurul unui colţ opus, sprijinit pe sol
(vezi mai înainte).

responsabilă, în fiecare an, de vieţile a 95 de animale, în medie,
care sunt ucise pentru a fi mâncate.
Conform majorităţii oamenilor de şti
ştiinţă, animalele trăiesc și
ele unele emoţii. Există un contrast evident între un porc fericit
şi porcii nefericiţi dintr-o
o fermă industrială, care sunt crescuţi
pentru a fi uciși
și şi pentru a ajunge apoi sub diferite forme, mai
mult sau mai puţin procesate, în galantare.

Poţi împinge sau deplasa o greutate mare şi cu ajutorul
unei pârghii sau cu o rangă.
Încearcă,
ncearcă, exersează şi învaţă cât mai repede metodele
acestea!
(Va urma!)
*Despre autor: Şerban Derlogea a lucrat ca inginer mecanic până la
pensionare. Este instructor onorific de arte marţiale: Aikido şi Taijiquan; a
drumeţit în ţară şi a călătorit pe 3 continente. A scris cărţi de inginerie şi de
sport. In prezent Şerban Derlogea încearcă să transmită - ma
mai ales tineretului experienţa de viaţă pe care a acumulat-o.
o. El caută soluţii neconvenţionale cum ar fi educaţia fizică - la problemele sociale omniprezente. Adeseori spune
lucruri neplăcute şi dezvăluie informaţii ascunse.
Nota Redacției: Îi multumim pe această cale dlui Şerban Derlogea pentru
informațiile dăruite cu generozitate publicului larg, prin intermediul acestei căr
cărți
publicate.

Cinci moduri în care vegetarianismul ar
putea salva lumea
În acest articol vă prezentăm cinci moduri în care
vegetarianismul ar putea salva lumea, câteva învăţături
budiste care ne recomandă să devenim vegani şi cinci
motive pentru care renunțarea
țarea la consumul de carne este
una dintre cele mai etice alegeri pe caree este necesar să le
facă fiecare fiinţă umană.

S

ă începem cu datele statistice.

Peste 56 de miliarde de animale din ferme sunt
omorâte anual de oameni – 10 miliarde de animale
doar în SUA. La nivel global, 3.000 de animale
crescute pentru carne sunt ucise în fiecare secundă.
Cifra este cu mult mai mare dacă includem și peștii.
Pe întreaga
reaga planetă, anual miliarde de animale suferă şi mor în
chinuri. Fiecare persoană care consumă carne este direct
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Datele şi cercetările ştiinţifice sugerează că vegetarianismul ar
putea salva lumea cu adevărat. Există însă și o condiție.
Singurul mod în care vegetarianismul ar putea salva planeta este
ca cel puţin 25% dintre oameni să înceteze să-și
să mai mănânce
zilnic colocatarii necuvântători de pe Pământ.
Cum este posibil ca simpla reducere a cererii de carne să
salveze planeta?
Cele mai pertinente motive includ:
- Reducerea emisiilor de gaze.. Industria cărnii este unul dintre
cei mai mari poluanţi,
nţi, mai mare decât toate maşinile şi
avioanele
la
un
loc.
- Conservarea terenului disponibil. 30% din suprafaţa de teren –
fără a lua în considerare întinderile acoperite de gheață
ghea – de pe
planetă este utilizată în prezent pentru creşterea animalelor, şi se
estimează că acest procent va creşte la 45%.
- Creşterea capacităţii de a hrăni populaţia globului. Probabil
mai urgentă decât conservarea mediului este creşterea
capacităţii noastre de a hrăni întreaga populaţie a globului. În
prezent aceasta este o incapacitate,
capacitate, în parte din cauza alocării
inegale de pământ – producţia de carne foloseşte de 23 de ori
mai
mult
teren
decât
agricultura.
- Conservarea resurselor naturale importante. În prezent ne
confruntăm cu o suprafolosire a acestora (spre exemplu a apei),
ape
precum şi cu poluarea lor.
Reducerea cererii de carne de către un procent sesizabil de
populaţie ar uşura multe dintre problemele menţionate şi dintre
presiunile identificate de experţi. În prezent, cererea de carne
din întreaga lume este în creştere, ceea ce face ca fabricile şi
fermele unde sunt crescute zecile de miliarde de animale ce sunt
sacrificate pentru consum să fie astfel poluanţi majori ai
planetei.
Dacă luăm în serios încălzirea globală şi grija pentru mediu,
chiar și unele reduceri modestee în dependenţa de carne a
oamenilor ar avea un impact semnificativ asupra mediului
înconjurător, mai mare decât controlul emisiilor de gaze de la
maşini, de exemplu.
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Un alt aspect la care este necesar să reflecteze consumatorii de
carne: friptura din farfuria de la restaurant ar putea reprezenta
9.000 de litri de apă bună de băut consumaţi pentru creșterea
animalului respectiv, 40 de kg de excremente care trebuie
evacuate în zone sigure, 4 kg de hrană care trebuie asigurată
zilnic animalului care a fost ucis pentru consum şi mai multe
emisii poluante decât ar putea să genereze orice maşină în
lungul său drum spre restaurant.

estimează că peste câţiva ani, 45% din pământul neacoperit de
gheaţă va fi folosit pentru producţia de carne.

Animalele sunt ființe simţitoare şi trăiesc emoţii, spun
cercetători de top
Ştiinţa susţine viziunea că animalele sunt simţitoare, ceea ce
face ca argumentele etice să aibe o greutate din ce în ce mai
mare. Un grup proeminent de cercetători în neuroştiinţă, în
domeniul cognitiv, precum şi alţi experţi au făcut o importantă
declaraţie, susţinută de Stephen Hawking, în care afirmă că
toate „animalele terestre precum și unele specii acvatice,
inclusiv caracatiţele” sunt simţitoare şi trăiesc emoţii cum ar fi
frica şi fericirea.
În populara publicaţie Buddha Weekly s-a formulat următoarea
întrebare către cititori: „Pe măsură ce nivelul de conștiință al
umanității se elevează, oamenii acceptă din ce în ce mai multe
drepturi ale ființelor non-umane – în primul rând dreptul la
viață și la o existență ferită de chinuri provocate de oameni.
Din perspectiva budismului Mahayana, în care se promite
eliberarea tuturor fiinţelor simţitoare și în care nu este
recomandată uciderea lor de către oameni, se ridică
întrebarea: pe cine să includem în categoria animalelor
protejate de violența umană? Dacă definiţia noastră include
toate fiinţele non-umane, până la insecte şi caracatiţe, cum să
reconsiderăm atunci dependenţa noastră pentru supravieţuire
de animalele pe care le considerăm «inferioare»?”
Gyalwang Karmapa este vegetarian şi recomandă acest stil de
viaţă. El dă un răspuns foarte direct la întrebarea de mai sus:
„Fiecare dintre budiștii practicanți spune: «Voi face tot ce pot
pentru a elibera fiinţele simţitoare de suferinţă». Fiecare
spune: «Voi face asta». Ne angajăm în acest lucru. Facem un
legământ. Dacă după ce am făcut acest legământ, fără să ne
gândim la el, pur şi simplu mergem şi mâncăm carne, atunci
acest lucru nu este deloc în regulă. Este ceva la care trebuie să
reflectăm cu grijă”.
Învăţătorul budist Theodore Tsaousidis, de la Centrul
Mindfulness Grey Bruce, nu își „cosmetizează” punctul de
vedere: „Dacă pretinzi că eşti o persoană compasivă sau un
budist în secolul XXI şi încă mănânci carne, asta arată că pot
exista elemente de patologie, ipocrizie şi ignoranţă la tine care
cer reflecţie.”
Dar înainte de a examina etica şi perspectiva budistă, să
observăm cele cinci moduri în care consumul de carne afectează
mediul şi lumea noastră.

Consumul de carne creşte în ţările dezvoltate. În curând nu va
mai fi suficient teren pentru a susţine creşterea animalelor. Se
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Fapte care arată de ce industria cărnii dăunează mediului
înconjurător
Industria cărnii este unul dintre cei mai importanţi producători
de emisii nocive, într-o cantitate mai mare decât toate maşinile
şi avioanele la un loc. Din alt punct de vedere, mai practic,
lăsând la o parte mediul, etica şi alte aspecte, nu există suficient
teren pentru a produce atât de multă carne pe cât vor oamenii să
consume. Merită să ne amintim că și în țările în curs de
dezvoltare, unde din cauza sărăciei momentan se mănâncă
foarte puțină carne, pe măsură ce va crește nivelul de trai se va
mări și cererea de carne. Există câteva fapte simple,
indiscutabile, bine cunoscute, care întăresc afirmațiile de mai
sus: Cinci moduri în care vegetarianismul poate salva planeta
(acesta este titlul unui articol apărut în ziarul The Guardian, din
care vă prezentăm în continuare unele paragrafe). Spre
deosebire de fermele organice, fermele industriale de talie mare
produc mai multă poluare decât un oraş de mici dimensiuni.
Faptul 1: 18% din emisiile globale sunt rezultatul producţiei de
carne, şi chiar mai mult dacă includem factorii de suport.
Fermele industriale sunt responsabile pentru 37% din cantitatea
totală de metan emisă „care are un potenţial de încălzire
globală de 20 de ori mai mare decât al CO2”, potrivit ziarului
The Guardian.
„Noi oamenii mâncăm aproximativ 230 de tone de carne pe an,
de două ori mai mult ca acum 30 de ani.”
„Creştem în principal patru specii de animale pentru consumul
uman: găini, vaci, oi şi porci – toate având nevoie de cantităţi
enorme de hrană şi apă. Toate emit metan şi alte gaze şi produc
munţi de deşeuri… ONU a calculat că modificările climatice
datorate emisiilor de gaze de la animalele crescute pentru
carne sunt mai mari decât cele de la maşini, avioane şi orice
altă formă de transport, toate luate la un loc.”
Cercetătorii de la Banca Mondială au estimat că procentul este
și mai mare, deoarece ei includ și alți factori de suport, cum ar
fi tăierea pădurilor producătoare de oxigen pentru a se obține
astfel teren pentru creşterea animalelor, fertilizatorii şi
transportul, totalul ajungând la 51%. Cu alte cuvinte, dacă doar
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25% din populaţia globului ar opta pentru vegetarianism,
impactul asupra mediului ar fi extraordinar de benefic.
Faptul 2: Populaţia este în creştere. Este nevoie de 23 de ori
mai mult teren pentru creşterea animalelor decât pentru
creşterea culturilor, legumelor şi fructelor. În prezent, conform
The Guardian: „Aproape 30% din suprafaţa de pământ
disponibil neacoperit de gheaţă este folosită la creşterea
animalelor, sau pentru a creşte hrană pentru acele animale. Un
miliard de oameni flămânzesc zilnic, dar animalele crescute
pentru consum mănâncă majoritatea culturilor agricole de pe
glob.” Cu alte cuvinte, dacă de exemplu populaţia va creşte cu 3
miliarde de locuitori, va mai fi nevoie de încă 15% din suprafața
Pământului pentru fermele de animale – considerând că cererea
de carne pe persoană nu va creşte la rândul său pe măsură ce se
va ridica și nivelul de trai la anumite popoare – iar atunci încă
500 de milioane de oameni vor flămânzi. În acest caz, pentru
creşterea animalelor va fi necesar 45% din terenul de pe glob.
Ceea ce oricum va fi greu de obținut, chiar dacă tăiem şi cele
câteva păduri rămase intacte, deoarece nu orice teren este
potrivit creşterii animalelor. Bineînţeles, în glumă fiind spus,
din moment ce calota polară continuă să se topească va fi mai
mult teren pentru animale...

Fermele industriale necesită mult teren, apă şi alte resurse
naturale.
Numai în SUA, 13 milioane de hectare de pământ sunt utilizate
pentru culturi agricole, în timp ce 302 milioane de hectare sunt
folosite pentru a creşte animale. „O altă problemă este că
animalele de fermă sunt convertori ineficienţi ai hranei în
carne”, scrie The Guardian. Spre exemplu, porcinele au nevoie
de 8,4 kg de hrană pentru fiecare kilogram de carne ce rezultă
după uciderea lor.
Faptul 3: Milioane de hectare de pădure sunt defrişate pentru
producția de burgeri. Agricultura în general conduce la
despăduriri, făcute în mare parte pentru creșterea animalelor
pentru carne şi unele culturi cum ar fi soia ori cele pentru
producția de ulei de palmier, ambele folosite masiv în industria
producției de carne. De exemplu, soia, a doua cultură ca mărime
care se face pe aceste terenuri defrişate, se folosește în primul
rând pentru hrana vitelor și nu a oamenilor.
În The Guardian se afirmă: „Milioane de hectare de pădure au
fost puse la pământ pentru a furniza (ham)burgeri poporului
american şi, mai recent, hrană pentru animale din fermele din
Europa, China şi Japonia”. 6 milioane de hectare de pădure se
pierd astfel în fiecare an, adică aproape de două ori suprafaţa
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Belgiei, majoritatea fiind transformate în teren pentru fermele
industriale. Lăsând la o parte faptul că prin aceste defrişări
sinistre se distruge habitatul animalelor sălbatice, ele afectează
de asemenea clima într-un mod foarte periculos.

Faptul 4:
După cum am menționat anterior, o singură fermă de animale
poate genera la fel de multe deşeuri ca și un oraş mic. În The
Guardian se arată: „Agricultura la scară industrială din
Occident este dominată acum de creșterea animalelor şi de
păsări. O vacă produce 40 de kg de excremente pentru fiecare
kilogram de carne bună pentru consum pe care o pune pe ea,
iar când ai mii de vaci înghesuite într-o arie mică, efectul poate
fi dramatic. Dejecţiile lor, care uneori pot ajunge la cantităţi
chiar de aproximativ 150 de milioane de litri, sunt adunate în
zone speciale.”
Articolul din The Guardian prezintă în continuare statisticile
şocante referitoare la poluare: „În cea mai mare perioadă a
verii, o arie ce acoperă între 13.000 şi 20.000 de km pătraţi de
mare de la gura de vărsare a râului Mississippi devine o «zonă
moartă», care apare datorită unor mari cantităţi de substanţe
din deşeurile de la animale, ferme industriale, scurgeri,
compuşi cu nitrogen şi fertilizatori sunt deversate în râul
încăpător”. Există aproape 400 de astfel de zone de deversare a
deșeurilor toxice care au fost identificate, şi care sunt produse în
cea mai mare parte de fermele industriale.
Faptul 5: Animalele crescute pentru carne consumă foarte
multă apă. Poate să nu fie o problemă care să preocupe prea
multă lume în America de Nord, unde apa există din plin, chiar
dacă este poluată. Dar în multe alte părţi ale lumii, resursele de
apă sunt reduse, fiind uneori chiar o problemă de supravieţuire.
Sunt necesari 9.000 de litri de apă pentru a produce jumătate de
kilogram de carne de vită. 1.000 de litri de apă sunt consumați
pentru a produce un litru de lapte. O găină ouătoare consumă
„doar” 1.500 de litri de apă de-a lungul vieții ei. În cazul
porcilor e cel mai grav – cea mai mare fermă industrială de
porci consumă apă cât un oraş de dimensiuni normale.
Pe hartă sunt indicate (cu roșu) zonele din lume care nu au
suficientă apă pentru supravieţuire. Producţia de carne
foloseşte o cantitate disproporţionat de mare de resurse de apă
preţioasă şi contribuie la poluarea restului de apă. Nu este
nicio îndoială că creşterea animalelor consumă majoritatea apei
noastre, 70% după estimările experţilor, dar acest număr poate
fi dramatic redus dacă alegem să înlocuim cu vegetale carnea
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din alimentația zilnică. De exemplu, producția de cartofi
consumă între 60 şi 229 litri de apă pentru 1 kg de produs.
Trăgând linia şi adunând consumurile, costurile şi producţia ce
apare, observăm că industria cărnii are un mare impact negativ
asupra mediului comparativ cu alte industrii importante. Chiar
și dacă nu luăm în considerare argumentele etice, tot este
evident că industria cărnii este dăunătoare pentru existenţa
noastră colectivă pe planetă. Gândiți-vă câți copaci au fost
tăiați, ce resurse de apă au fost folosite, câtă poluare s-a
produs, câte animale au suferit chinuri cumplite pentru această
gustare foarte populară în SUA, dar nu numai.
Învăţături
vegetarian

budiste

care

recomandă

stilul

de

viaţă

Pentru început, să reamintim poziţia fermă a lui Theodore
Tsaousidis, despre care am vorbit și mai devreme: „Dacă
pretinzi că eşti o fiinţă compasivă sau un budist în secolul XXI
şi încă mănânci carne, asta arată că pot exista anumite
elemente de patologie, ipocrizie şi ignoranţă la tine care cer
reflecţie”. Este dur? Deloc, dacă luăm în considerare primul
precept al lui Buddha – „abţinerea de la a lua viaţa”.
După cum a fost de asemenea menționat anterior, budiștii
Mahayana depun un legământ de a „face bine oricărei fiinţe”,
pe care îl reîntăresc ori de câte ori meditează în linişte.
Theodore a dezvoltat afirmaţia sa: „Dacă cineva continuă să
privească la Buddha căutând o direcţie în care să-i fie permis
să ucidă şi să mănânce animale, atunci acela nu a înţeles
scopul învăţăturilor sale. Dacă înţelegi practicile şi
metodologia fundamentală a învăţăturilor budiste, atunci
indiferent dacă întrebarea este simplă sau complexă, poți
răspunde aplicând metoda pe care Buddha a expus-o – de a-ți
pune întrebarea şi de a experimenta răspunsul pentru tine
însuți. Pentru a reuși aceasta, trebuie să atingi nivelul celor
mai profunde trăiri proprii. Fără să fii înlănţuit în
interpretările ce provin din diferite surse, poți pur şi simplu să
simţi. Poți astfel să-ți răspunzi la întrebarea: «Este acţiunea
mea, incluzând tot ceea ce implică ea, bună, compasivă şi
eliberatoare?»”
„Dacă nu eu am cerut măcelarului să omoare animalul, pot
consuma carne?”
Unii budiști consideră că este în regulă să mănânce carne atât
timp cât nu ei au cerut să fie ucis animalul. Totuși, majoritatea
persoanelor raţionale înţeleg faptul că animalele sunt omorâte
din cauza cererii, deci toţi consumatorii de carne sunt implicaţi
în această decizie. Nu se poate susține că „nu am intenţia de a
face rău” din moment ce există cunoaşterea faptului că răul a
fost făcut. Cei care consumă carne știu mai mult sau mai puţin
că animalul respectiv a fost ucis pentru beneficiul lor.
Dalai Lama: „Cel mai bun lucru este să se renunţe la carne”
Întrebat dacă „Este permis pentru budişti să mănânce carne?”,
Dalai Lama a răspuns în noiembrie 2009: „Cel mai bun lucru
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este să se renunţe la carne în întregime. Uneori stilul de viaţă
al unor oameni şi circumstanţele nu le dau altă alternativă
decât să consume carne, dar în aceste cazuri ar trebui să
mănânce carne cât de puţin posibil. Mânăstirile budiste
tibetane şi cele din sudul Indiei au devenit în întregime
vegetariene acum 15 ani. Festivalurile şi ceremoniile din toate
aceste mănăstiri ar trebui să fie complet vegetariene.”
Gyalwang Karmapa nu consumă carne din cauza „suferinţei
intense a animalelor”
Sfinţia sa al 17-lea Gyalwang Karmapa este vegetarian. El a dat
două motive pentru care susține abţinerea de la consumul de
carne: „Primul motiv este suferinţa intensă prin care trec
animalele atunci când sunt omorâte. În fiecare zi milioane de
animale sunt ucise pentru ca oamenii să se hrănească, iar multe
dintre ele sunt supuse unor condiţii teribile pentru a ne furniza
nouă hrana.” Al doilea motiv este: „Noi [călugării budiști]
spunem că vom face totul pentru a elibera fiinţele simţitoare de
suferinţă. Fiecare dintre noi spune: «Sunt pe cale să fac asta».
Ne luăm un angajament pentru acest scop.”

Ce spun alţi învăţători budişti despre consumul de carne
Iată în continuare câteva cugetări (de altfel puteți găsi mii de
astfel de considerații) ale unor mari învăţători budiști:
Bikkhu Bodhi: „Primul precept budist, abţinerea de la a ucide,
se referă și la a nu lua viaţa niciunei fiinţe care respiră.”
Zasep Tulku Rinpoche: „Trebuie să nu rănim alţi oameni, dar
nici animalele.”
Thich Nhat Hahn: „Nicio ucidere nu poate fi justificată… Noi
trebuie de asemenea să învăţăm moduri în care să îi
împiedicăm pe alţii să ucidă.”
Lama Zopa Rinpoche: „Cu cât mai mulţi oameni devin
vegetarieni, cu atât mai puţine animale vor fi ucise. Deci
aceasta este foarte important. În lume, oamenii consumă carne
în principal din cauza obişnuinţei; foarte mulţi oameni nu se
gândesc că animalele trec printr-o incredibilă suferinţă.”
Cinci motive pentru care a deveni vegetarian este una dintre
cele mai etice alegeri pe care este necesar să le facă fiecare
fiinţă umană
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Unii ar putea spune: ar fii trebuit să începem de aici – cu etica
obiceiului de a consuma carne. În general, majoritatea
oamenilor care nu sunt sadici înţeleg faptul că animalele suferă.
Cultural, suntem crescuţi cu ideea de a accepta practica
„supravieţuirii”, chiar dacă s-a demonstrat
strat că vegetarianismul
este mai sănătos şi mai puţin costisitor.
Imoralitatea consumului de carne pornește
ște de la două premise,
susţinute de ştiinţă, pe care le-am amintit și mai devreme:
- animalele sunt simţitoare, suferă şi trăiesc emoţii;
- industria cărnii este dăunătoare pentru planetă.
Ameninţarea mai mare, că lumea va fi uşor uşor înghiţită de o
industrie a cărnii foarte periculoasă pentru mediu, nu poate fi
ignorată. Suferinţa este suferinţă. Simţirea este simţire. Iar
fiecare persoană care devine
ine vegetariană salvează în medie 95
de animale în fiecare an.
Cele cinci motive ce țin de etică pentru care ar fi bine să nu mai
consumăm carne sunt simple:
1. Pentru protejarea mediului.. Industria cărnii este una din cele
mai mari ameninţări faţă de mediu, în termeni de poluare, teren,
consum de resurse naturale şi încălzire globală.
2. Pentru a nu produce suferinţă.. Consumul de carne creşte
cererea pentru uciderea animalelor, ceea ce în mod evident
implică provocarea de suferinţă miliardelor de fiinţe non
non-umane
care au și ele emoţii.
3. Pentru a înlătura deficitul de hrană.. Animalele crescute
pentru carne necesită de 23 de ori mai mult teren decât culturile
agricole. Dedicarea unei suprafețe
țe atât de mari de teren, precum
și a apei și resurselor necesare animalelor face dificil să poată fi
crescute suficiente astfel de vietăți
ți pentru a hrăni toată populaţia
lumii din prezent.
4. Preceptul spiritual al non-violenței,, care implică a nu lua
viaţa altei făpturi vii şi a manifesta compasiune pentru orice
fiinţă simţitoare.
5. Rațiuni economice:: din moment ce terenul şi resursele
naturale sunt limitate, iar populaţia este înn creştere, carnea va
deveni din ce în ce mai costisitoare, creând mari inechităţi pe
glob. http://yogaesoteric.net/

Scrisoarea până acum secretă a lui Albert
Einstein către fiica sa Lieserl
Dezvăluie care este forţa supremă din univers și ne
ajută să înțelegem
țelegem că aceasta este singura noastră salvare!
„Când am propus teoria relativităţii, foarte puţini oameni m
m-au
înţeles, iar ceea ce urmează să destăinui umanităţii acum, se va
ciocni de neînţelegerea
nţelegerea şi prejudecăţile imense din această
lume. Te rog să păstrezi aceste scrisori atât timp cât este
necesar, ani, decenii, până când societatea va fi suficient de
avansată pentru a accepta ceea ce voi explica mai jos.

Există o forţă extrem de puternică,
ică, pentru care, cel puţin până
în prezent, ştiinţa nu a găsit o explicaţie formală. Este forţa
care include şi guvernează totul, este chiar în spatele oricărui
fenomen care are loc în univers şi încă nu a fost identificată de
noi. Această forţă universală
ă este IUBIREA.
Când cercetătorii au investigat o teorie unificată a universului,
au uitat cea mai puternică forţă nevăzută. Iubirea este Lumina,
care îi luminează pe cei ce o oferă şi o primesc. Iubirea este
Gravitaţie, deoarece îi face pe unii oameni să se simtă atraşi de
alţii. Iubirea e Putere, deoarece multiplică tot ce avem mai bun
şi oferă umanităţii şansa de a nu pieri în propriul egoism orb.
Iubirea expune şi revelează. Pentru iubire noi trăim şi murim.
Iubirea e Dumnezeu şi Dumnezeu este Iubire.
Această forţă explică totul şi oferă sens vieţii. Aceasta este
variabila pe care am ignorat-o
o de prea mult timp, poate pentru
că ne este frică de iubire deoarece este singura energie din
univers pe care fiinţa umană nu a învăţat să o controleze după
voinţa sa. Pentru a evidenţia iubirea, am creat o simplă
substituire în cea mai faimoasă ecuaţie de
de-a mea. Dacă în loc
de E=mc2, acceptăm că energia pentru a vindeca întreaga lume
poate fi obţinută din multiplicarea iubirii cu viteza luminii la
pătrat, atunci ajungem
ungem la concluzia că iubirea este cea mai
puternică forţă ce există, deoarece nu are nicio limită.
După eşecul umanităţii în a utiliza şi controla celelalte forţe din
univers, care până la urmă s-au
au întors împotriva noastră, este
imperios să ne hrănim pe noi înşine cu o altă formă de
energie…
Dacă vrem ca speciile noastre să supravieţuiască, dacă vrem să
descoperim sensul vieţii, dacă vrem să salvăm lumea şi fiecare
fiinţă conştientă ce trăieşte, atunci iubirea este unicul răspuns.
Probabil nu suntem încă
că pregătiţi să creăm o bombă a iubirii,
un mecanism destul de puternic pentru a distruge ura, egoismul
şi lăcomia care devastează planeta.
Cu toate acestea, fiecare ființă
ță umană poartă în sine un mic,
dar puternic generator de iubire, a cărui energie dum
dumnezeiască
aşteaptă să fie eliberată.
Când o să învăţăm să oferim fără măsură şi să primim această
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energie universală, dragă Lieserl, vom putea afirma că iubirea
învinge tot, că poate transcende totul şi orice, deoarece iubirea
este chintesenţa vieţii.

Regret profund că nu am fost capabil să exprim ceea ce este în
inima mea, care a bătut în linişte pentru tine întreaga mea
viaţă. Poate e prea târziu pentru scuze, dar cum timpul e
relativ, simt nevoia să îţi împărtăşesc că Te Iubesc şi datorită
ţie am ajuns la răspunsul suprem!
Tatăl tău, Albert Einstein”

Puterile nebănuite ale râsului
Prof. George BIANU – București
Un dialog savuros despre umor şi râs.
Întrebare:: Ce influenţă are râsul asupra evoluţiei spirituale?
Răspuns:: Râsul dinamizează armonios manipura chakra. Este
cea mai banală formă de transmutare a potenţialului sexual şi
sublimare a energiei
erotice. Deschide fiinţa
către
contactul
cu
energiile
cosmice,
benefice. Are efecte
terapeutice.
Există
clinici în lume unde se
produc vindecări prin
râs.
Sunt situaţii în care
bolnavi de cancer (ce
primiseră condamnarea
de rigoare din partea medicinii clasice) s-au
au vindecat prin
râsoterapie. Dacă este trezit de un umor sănătos, râsul are
întotdeauna efecte stenice de eliminare
are a stresului,
decondiţionează omul de prejudecăţi, de idei aberante. Ne ajută
să ne depăşim, să transcendem ceea ce ne limitează.
Un aforism al înţelepciunii spune: „Ridendo castigat mores”
(„Râsul îndreaptă moravurile”).
Întrebare: Râsul poate duce la starea de samadhi?
Răspuns:: O să vi se pară ciudat, dar, da, se poate. Mai ales în
meditaţiile zen se folosesc adeseori anumite koan
koan-uri care, la
prima vedere, sunt chiar absurde pentru cel ce nu poate să le
sesizeze sensul spiritual. Multe dintre ele sunt voit năucitoare,
pentru a induce o deschidere faţă de realitatea subtilă. Un fel de
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eliberare a fiinţei din această rutină mentală, de convenienţe, de
condiţionările sociale care adeseori încleiază inteligenţa. Starea
de detaşare se poate realiza prin râs.
Râsul este o stare de transcendere, în care omul nu mai e prins
în jocul manifestării. Cel care râde poate să-şi
să dea seama că
totul este o iluzie, totul este efemer şi că nu trebuie să se implice
atât de mult.
Dacă toţi cei care trăiesc o dramă ar putea măcar o clipă să se
detaşeze şi să privească cu umor ceea ce li se petrece, ii-ar ajuta
foarte mult să nu mai sufere. Dar este evident, dincolo de asta,
că şi karma îi face pe mulţi să se încrânceneze într-o
într suferinţă
cumplită. Ba chiar dacă cineva vine să--i scoată din această
fundătură psihică printr-o
o remarcă plină de umor, mulţi
consideră că e un veritabil afront – cum de nu sunt lăsaţi să se
chinuie, cum de îndrăzneşte cineva să--i scoată din groaznica lor
stare, cum de îndrăzneşte cineva să-ii impulsioneze?
Întrebare:: Care este legătura între râs şi karma?
Răspuns:: karma poate fi arsă prin râs. În general cel care are o
karma cumplită nu poate să râdă, este foarte serios, pentru că de
asta are el nevoie ca să se poată chinui.
Întrebare:: Se cunosc fiinţe eliberate prin râs?
Răspuns: Da, se cunosc.
Întrebare:: Râsul ajută la eliminarea rezonanţelor malefice?
Răspuns:: Da şi este chiar foarte de dorit. O tradiţie secretă
orientală spune că atunci când cineva posedat râde de spiritul
malefic
fic care îl posedă, acesta pur şi simplu fuge. Aşa că cei care
ştiţi că mai aveţi asemenea
rezonanţe, merită să râdeţi
de acea forţă şi ea nn-o să
suporte, pentru că e foarte
orgolioasă şi fuge.
Întrebare:
Întrebare Ce diferenţă
există între râsul patologic şi
râsul normal?
Răspuns:
Răspuns Cel patologic este
un râs fără motiv, de aceea
chiar în tradiţia folclorică se
spune „a râde ca prostul”.
Întrebare:: Râsul poate genera deschidere spirituală?
Răspuns:: Da. Dacă vă lipseşte această deschidere, o ss-o puteţi
dobândi măcar râzând.
Întrebare:: Cum ne poate ajuta râsul în evoluţia spirituală? Cum
ne poate împiedica râsul în evoluţia spirituală, dacă există riscul
să ne împiedice?
Răspuns:: Dacă veţi râde, veţi vedea cum vă poate ajuta. Totul
este să nu rămâneţi de râs. Râsul nu are cum să vă împiedice în
evoluţia spirituală. Aşa că râdeţi cât puteţi.
Întrebare:: Râsul poate fi o formă de manifestare a egoului?
Răspuns:: Da. Râsul sardonic, râsul răutăcios este o formă de
manifestare a egoului.
Întrebare:: Care sunt centrii subtili de forţă
f
dinamizaţi prin râs?
Răspuns:: manipura chakra, anahata chakra, ajna chakra şi chiar
şi swadhisthana chakra.
Întrebare:: Care este influenţa râsului asupra vitalităţii?
Răspuns:: Râsul este stenic şi are efecte curative. Cu cât veţi
râde mai mult, cu atâtt veţi fi mai plini de vitalitate.
Întrebare:: Putem înlătura manifestările demoniace şi satanice
prin râs?
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Răspuns: Da.
Întrebare: Cum este râsul privit prin prisma șivaismului
caşmirian?
Răspuns: Cu mult umor.
Întrebare: Care este cea mai deschisă zodie către râs?
Răspuns: În general, semnele de foc: Berbecul, Leul şi
Săgetătorul. Să vă feriţi de aceşti nativi, că vă pot face să muriţi
de râs.
Întrebare: Am putea integra în tabere şi un concurs umoristic,
impulsionându-ne astfel evoluţia?
Răspuns: Sigur că da. Sunteţi bineveniţi cu glume cât mai
mortale.
Întrebare: Se spune că râsul îngraşă. Dacă da, care este cauza?
Răspuns: Pe cei slabi îi îngraşă. Însă dacă sunteţi deja vitali, să
nu vă fie teamă să râdeţi. Pentru cei foarte slabi, cauza
vitalizării ţine de fericirea, armonia, echilibrul pe care râsul le
induce la nivelul centrului de forţă manipura chakra.
Râsul este cel mai rapid mod de a elimina stresurile, tensiunile,
nefericirile. Cu cât veţi râde mai mult, cu atât le veţi elimina
mai rapid şi prompt şi, în locul bolilor, suferinţelor şi
afecţiunilor pe care le riscaţi din cauza acestor acumulări
negative, va apărea o stare euforică minunată.
Întrebare: Este posibilă revitalizarea prin râs?
Răspuns: Da, pentru că râsul ne permite să ne branşăm, prin
intermediul lui manipura chakra, la energiile focului ce au, pe
lângă virtuţi purificatoare, şi puteri revitalizante, regenerante.
Întrebare: Râsul poate trezi puteri paranormale latente?
Răspuns: Poate trezi expansivitatea, încrederea în sine, însă
puteri paranormale latente... poate doar o anumită formă de
clarviziune.
Întrebare: Care este legătura între curenţii subtili coloraţi şi
râs? Care sunt culorile care, acumulate la nivelul aurei,
facilitează deschiderea către râs?
Răspuns: În general, verdele deschide fiinţa şi o face să râdă.
Cu cât veţi lucra mai mult cu acest curent subtil, cu atât veţi
putea să râdeţi mai mult şi îi veţi putea face şi pe ceilalţi să
râdă.
Întrebare: Ce legătură există între efectul râsului şi vindecarea
unor boli? Menţine râsul starea de sănătate prin spontaneitate?
Răspuns: Râsul are efecte regenerante, armonizatoare. Da,
râsul menţine starea de sănătate prin spontaneitate. Oamenii
care râd sunt în general plini de voie bună, stenici, spontani,
lipsiţi de suspiciuni bolnăvicioase, deschişi, comunicativi. De la
cineva care râde, în general, nu vă puteţi aştepta la rele; este o
fiinţă armonioasă.
Întrebare: Ce-l împiedică pe om să se deschidă către râs?
Răspuns: În primul rând karma. Apoi, acea seriozitate
patologică pe care mulţi o au.
Întrebare: Ne poţi recomanda câteva opere literare umoristice
şi nişte filme cu umor genial?
Răspuns: Comediile lui Charlie Chaplin, ale lui Buster Keaton
sunt unanim considerate a fi realizări depline, povestirile lui
Mark Twain, ale lui Alphonse Daudet şi, de asemenea, citirea
bancurilor, a anecdotelor.
Întrebare: Ce este superior: râsul sau plânsul?
Răspuns: E dificil de făcut o distincţie. Sunt şi stări foarte
înalte care se manifestă prin plâns. Există stări de extaz care se
manifestă prin plâns, stări de iluminare în care omul are
revelaţia că Divinul îl îmbrăţişează, iar această regăsire îl face
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să izbucnească în lacrimi de recunoştinţă. În ceea ce priveşte
stările emoţionale foarte înalte, râsul este mai puţin prezent; e
dificil să ne imaginăm că o fiinţă pe cale să atingă samadhi va
izbucni
în
râs.
Eventual
va
râde
pe
urmă.
Întrebare: Există situaţii în care râsul este demoniac?
Răspuns: Da, în cazul râsului cinic, batjocoritor.
Întrebare: Există o relaţie directă între infinita sferă de
influenţă a lui kali, Marea Putere Cosmică a Timpului, şi faptul
că dacii mureau râzând?
Răspuns: Probabil că dacii aveau şi motive...
Da, există o relaţie directă. În stările de veselie, de umor, omul
este mult mai receptiv faţă de energiile divine. În nenumărate
tradiţii autentice se spune că întreaga Creaţie este un joc divin şi
că cel care realizează cu adevărat o stare de trezire spirituală se
recunoaşte cel mai uşor după râs.
Dacă este capabil cu adevărat să râdă, să aibă un umor stenic,
constant chiar şi în situaţii dramatice, un asemenea om
transcende aceste condiţionări ale jocului divin şi le trăieşte
într-o stare de umor, conştient că toate reprezintă un joc
iluzoriu.
Din acest punct de vedere, râsul exprimă întotdeauna o stare de
libertate lăuntrică. În momentul în care cineva, chiar cu intenţii
agresive, este făcut să râdă, deja este dezarmat. Nu mai poate să
aibă aceeaşi răutate, nu mai poate să aibă aceeaşi stare agresivă.
Nu întâmplător gânditorul şi scriitorul Oscar Wilde spunea că
dacă umanitatea ar fi învăţat să râdă, sensul istoriei acestei
planete ar fi fost, fără îndoială, altul.
De foarte multe ori această stare de seriozitate tâmpă, de orgoliu
aberant i-a făcut pe oameni ca în loc să se deschidă şi să trateze
cu umor anumite situaţii, să se încrânceneze, să se îndârjească,
ceea ce a dus la războaie, la conflictele ale căror consecinţe le
vedeţi în jur şi care, din cauza prostiei, încă afectează planeta.
Tradiţia dacică este autentic spirituală. Faptul că dacii mureau
râzând ţine de convingerea lor că nu există moarte, ci doar o
translaţie. Aşa-zisa moarte le permitea să acceadă la lumile
spirituale. În aceeaşi tradiţie se spune că atunci când se năştea
cineva, ei plângeau. Pentru cel care nu înţelege, aveau o reacţie
aproape paradoxală. Dacii considerau că la venirea pe lume
omul a decăzut din stările paradisiace, spirituale şi s-a
condiţionat în această existenţă materială. De aici şi atitudinea
lor. Celui care nu cunoaşte aceste aspecte iniţiatice poate să i se
pară că râsul dacilor era dement sau dezechilibrat. Dar nu este
adevărat.
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Virusul năucitor al saturației
ției spirituale
(III)
Prof. George BIANU - București

O altă cauză ce declanşează starea de saturaţie
spirituală este tovărăşia sau chiar prietenia cu unele fiinţe
umane mai mult sau mai puţin impure, josnice, vicioase,
tembele sau smintite.

M

ai ales când facem primii paşi pe calea spirituală,
când aspirăm să simţim din ce în ce mai amplu în
universul
lăuntric
untric
frumuseţea
dumnezeiască,
bunătatea dumnezeiască, dreptatea dumnezeiască, fericirea
dumnezeiască, libertatea dumnezeiască, este esenţial să fim
selectivi şi să ne alegem prietenii cu luare aminte, cu multă
atenţie.
anele impure, de învelişurile
Influenţa tainică generată de persoanele
lor subtile, de gândurile lor, de emoţiile lor, va cauza într-o
într
manieră inevitabilă schimbări (în rău) în microcosmosul fiinţei
noastre. Acestea vor apărea cu uşurinţă în special atunci când
încă nu dispunem de o imensă forţă spirituală care să ne înalţe
frecvenţa preponderentă de vibraţie şi să ne facă invulnerabili la
asemenea influenţe inferioare, insidioase, ce se pot manifesta
prin aura persoanelor impure cu care venim adeseori în contact.
Când nu avem deocamdată puterea lăuntrică
ăuntrică necesară spre a le
evita prompt, spontan, vom ajunge, după o scurtă perioadă de
timp, să fim impactați
ți de aceste influențe inferioare, ce vor face
să apară în noi, adeseori pe nesimțite,
țite, o stare acută de saturație
spirituală.
Este cu totul altceva atunci când găsim, în urma unei selecţii
atente şi exigente, un prieten bun ce trezeşte în universul nostru
lăuntric aspiraţia frenetică spre Dumnezeu, un prieten care ne
impulsionează să ne accentuăm puritatea, ne catalizează
inspiraţia într-un mod geniall şi, în plus, ne susţine să facem în
mod constant progrese în ceea ce priveşte căutarea noastră
spirituală.
Vom avea numai de câştigat din punct de vedere evolutiv dacă
vom cultiva două sau chiar şapte astfel de relaţii de prietenie ce
se bazează pe evidente
nte afinităţi spirituale. Să nu pierdem din
vedere că „acolo unde sunt doi ce au aspiraţii spirituale
intense, puterea tainică binefăcătoare ce apare creşte în felul
acesta”.
Prin urmare, atunci când ne selectăm cu multă atenţie, cu
luciditate şi cu bun-simţ
mţ prietenii, nu e cazul să gândim că,
acţionând astfel, dăm dovadă de un aşa-zis
zis elitism sau de un
exclusivism dogmatic sau de o atitudine sectantă limitatoare.
Este pur şi simplu necesar să alegem cu mult discernământ, cu
luciditate, cu bun simţ între aceste
este două feluri de prieteni.
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Un prieten plin de teamă, mânios, gelos, irascibil, devitalizat,
prost, pasiv, bârfitor, egoist, meschin, materialist nu va putea fi
pentru noi un bun tovarăş pe calea spirituală pe care am ales-o.
ales
Multe fiinţe umane înzestratee cu un suflet frumos au eşuat până
la urmă şi s-au
au îndreptat către zonele întunecoase ale existenţei
tocmai datorită unor prieteni rău aleşi.
Oamenii foarte nervoşi manifestă şi radiază în permanenţă
energii subtile perturbatoare, emoţii violente care agresează
aura celor sugestibili şi suficient de receptivi, ce se află pentru o
anumită perioadă de timp în jurul lor. De aceea, mai ales când
suntem la început de drum pe calea spirituală, este înţelept şi
recomandat să ne păstrăm departe chiar şi trupeşte,
trupeşt nu numai
sufleteşte sau mental, de astfel de persoane ce ne pot influenţa
lesne în rău învelişurile subtile, încetinindu
încetinindu-ne ascensiunea către
Dumnezeu şi transformarea pe care am decis să o realizăm.
Anumite forme de mânie sunt rezultatul tensiunilor ce apar întro fiinţă umană atunci când intenţiile ei, dorinţele ei, voinţa ei
iniţială sunt deviate, sunt împiedicate uneori cu violenţă de alţi
oameni sau de diferite conjuncturi exterioare ce apar în virtutea
unor circumstanţe neprevăzute. Atunci când intenţiile,
int
dorinţele,
voinţa sunt supuse presiunii unor forţe exterioare, această
presiune crescândă se modifică uneori pe nesimţite şi începe să
se manifeste ca o revoltă, ce angrenează o forţă stranie
distructivă, numită mânie. Ea se exprimă prin acţiuni violente,
v
prin cuvinte duşmănoase, prin decizii necugetate. În unele
cazuri o astfel de energie face să apară boală sau generează
apatie. Întotdeauna astfel de manifestări negative sunt însoţite
de o irosire ce atrage după sine vlăguire şi tulburare.
Este însă
nsă adevărat că există şi un sentiment care se naşte ca
răspuns la agresiunile forţelor exterioare ce se dezlănţuie
împotriva frumuseţii dumnezeieşti, bunătăţii dumnezeieşti, a
dreptăţii dumnezeieşti, a fericirii dumnezeieşti, a libertăţii
dumnezeieşti. Un astfel de sentiment exprimă indignarea şi este
mult diferit în comparaţie cu starea de mânie. El poate fi pe
deplin controlat şi se poate naşte pe un fond de detaşare. Se
poate manifesta chiar cu multă putere, însă este îndreptat în
scopuri constructive sau
au se exercită cu fermitate pentru protecţia
promptă a principiilor şi a valorilor pure, autentice. El izvorăşte
dintr-o
o intoleranţă faţă de ceea ce este rău şi josnic.
Atunci când survine o anumită tensiune la nivelurile superioare
ale conştiinţei, aceastaa nu este în fond decât rodul unei reacţii
împotriva forţelor subtile malefice sau a entităţilor rele. Acest
potenţial se va manifesta în forme benefice, constructive, prin
aspiraţie binefăcătoare, prin eroism, prin sacrificiu de sine, prin
creativitate genială.
nială. Aproape orice violare a principiilor
dumnezeieşti şi a valorilor superioare provoacă în universul
lăuntric al celor înţelepţi o atitudine fermă şi aproape imediată.
Astfel de fiinţe umane îşi mobilizează atunci prompt energiile
pentru a lupta aşa cum
m se cuvine împotriva unor asemenea
agresiuni. Lucrările de artă valoroase, geniale, cărţile inspirate,
pline de profunzime şi activităţile eminamente creatoare,
benefice, de orice gen, pot fi tot atâtea răspunsuri ce apar faţă de
provocările, faţă de tendinţele
inţele josnice prin care cei răi, cei
decăzuţi îşi propun să-ii manipuleze pe oameni.
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Înţelegând aceste aspecte aşa cum se cuvine, ne dăm seama că
saturaţia spirituală nu-l afectează niciodată pe cel care se
angrenează într-un mod detaşat, activ şi plin de abnegaţie în
apărarea valorilor reale dumnezeieşti.
Adeseori când suntem în prezenţa anumitor fiinţe umane
acaparate de patimi obsedante sau în unele grupuri umane
haotice (spre exemplu, la un concert
de muzică rock), ne expunem
influenţelor nefaste şi viciate ale
unei asemenea ambianţe. Dacă nu
suntem suficient de protejaţi de o
conştiinţă proprie iluminată, de o
inimă trează, care nu lasă să treacă
astfel de influenţe nefaste la nivelul
aurei noastre, dacă nu suntem deloc
blindaţi împotriva lor, acest gen de
energii perverse ne pot perturba
destul de uşor simţul valorii,
făcându-ne să ne uităm adevăratul
ţel, împingându-ne, într-o manieră insidioasă, către confuzie.
Chiar şi zonele foarte aglomerate, în care forfotesc o mulţime de
fiinţe umane, au o influenţă nefastă profundă asupra aurei
noastre. Tocmai de aceea este necesar să dispunem de anumite
modalităţi de protecţie, cum ar fi generarea şi menţinerea unei
aure de protecţie. Dacă deocamdată nu suntem în stare să creăm
o astfel de aură este de mii de ori mai înţelept să evităm să
rămânem pentru o lungă perioadă de timp în asemenea locuri.
Putem descoperi în cadrul regnului vegetal o analogie
semnificativă, de natură să ne ajute să înţelegem necesitatea
conştientizării interacţiunilor pe care le trăim, care evidenţiază,
în ultimă instanţă, declanşarea unor procese de rezonanţă ocultă
în microcosmosul fiinţei noastre. Este necesar ca fiecare
sămânţă să fie în prealabil izolată în pământ, să se odihnească în
tăcerea singurătăţii până când încolţeşte şi îşi dezvoltă
rădăcinile, devenind apoi suficient de puternică pentru a ieşi la
suprafaţă la timpul potrivit.
În multe situaţii, gândurile, ideile, emoţiile, trăirile pe care le
primim la un moment dat din exterior sunt precum nişte
materiale adezive. Atunci când sunt întrunite anumite condiţii
favorizante, ele se lipesc de aura noastră şi apoi o influenţează,
de la caz la caz, fie în bine, fie în rău.
O altă cauză ce declanşează starea de saturaţie spirituală
este existenţa şi persistenţa unor anumite lacune în
conştiinţa noastră ce se află în expansiune.
Astfel de lacune ciudate se creează atunci când urmăm o
anumită cale spirituală autentică, dar în acelaşi timp păstrăm în
noi vii, active, unele tendinţe nefaste, dizarmonioase, cum ar fi:
maliţiozitatea, bârfa, calomnia, trădarea. Persistenţa unor astfel
de tendinţe funeste, rele, formează o sui-generis amprentă
subtilă în fiinţa noastră, care generează la rândul ei o evidentă
lacună în sfera propriei conştiinţe.
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Pentru iniţiaţi există întotdeauna semne evidente care
demonstrează existenţa unor astfel de găuri tenebroase, abisale
în sfera conştiinţei.
Dintre aceste semne putem enumera:
1. este afectată mai mult sau mai puţin continuitatea gândirii
fluide, creatoare. În astfel de cazuri, gândirea este fulgerător
întreruptă de fel şi fel de gânduri trăznite, parazite, ce sunt
aducătoare de scepticism, de neîncredere sau chiar de îndoieli
demoniace;
2. capacitatea firească de a sintetiza şi de a corela într-un mod
armonios anumite idei dumnezeieşti se estompează, apoi
dispare treptat, secătuind tainicul izvor al inspiraţiei
dumnezeieşti. Aceasta ne face să fim complet lipsiţi de idei
creatoare, de idei geniale care anterior existau pe tărâmul căii
noastre spirituale;
3. ne pierdem memoria, ni se diminuează puterea de
concentrare, scade capacitatea de observaţie lucidă;
4. creăm, menţinem şi hrănim acute situaţii conflictuale în sfera
conştiinţei noastre şi ne luptăm adeseori în fel şi chip cu noi
înşine;
5. idealurile noastre pure, dumnezeieşti, aspiraţiile noastre
sublime, elevate, precum şi planurile noastre înălţătoare nu mai
ajung să se concretizeze. Ele rămân precum nişte ziduri ce nu au
format, nu au structurat niciodată un edificiu. Astfel de ziduri
sunt fără încetare sfărâmate de vânturi şi de ploi, fiind menite să
rămână de-a pururi în ruină.
Una dintre cauzele acestor lacune ce apar şi se menţin în sfera
conştiinţei noastre poate fi o motivaţie greşită, excesiv egoistă,
ce ţine de angrenarea noastră pe calea spirituală. O altă cauză a
acestor lacune e ipocrizia. Ipocrizia este un viciu ce constă în a
te preface că ai o anumită virtute pe care în realitate nu o ai. Ea
poate să fie spontană sau calculată şi se manifestă întotdeauna
în acelaşi sens. Tiranul simulează liberalitatea, dar liberalul nu
simulează niciodată tirania. De aceea gânditorul francez La
Rochefoucauld spunea: „Ipocrizia este un omagiu pe care viciul
îl aduce virtuţii”. Ipocriţii sunt nişte fiinţe prefăcute, făţarnice,
care pretind că au sentimente pe care în realitate nu le au.
Ipocrizia este recunoscută cu uşurinţă prin simularea unor
sentimente de blândeţe, de pietate sau de virtute.
Atunci când analizăm atent şi lucid asemenea fiinţe umane, ne
putem da seama cu o mare uşurinţă de starea de ipocrizie în care
se complac. Mai ales în ceea ce priveşte iubirea imensă,
constantă şi veritabilă, există oameni care bat recordul prin
ipocrizia de care dau dovadă.
Când asemenea goluri sau lacune cresc şi se amplifică în sfera
conştiinţei unei fiinţe umane, starea sa de aspiraţie se
estompează şi apoi dispare complet, în locul ei apărând şi
instalându-se într-un mod inevitabil saturaţia spirituală.
Toate discontinuităţile de acest gen sunt comparabile cu nişte
găuri de beznă ce apar în sfera conştiinţei sau cu o evidentă
stare de lapsus care ne face să uităm unele cuvinte, să nu mai
fim în stare să legăm între ele idei, să fim aproape incapabili de
o gândire şi de o atitudine matură, înţeleaptă.
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Atunci când se instalează starea de saturaţie spirituală apare o
anumită reacţie interioară ce ne determină să negăm toate
valorile pe care cândva, mai demult, le-am apreciat şi chiar leam îmbrăţişat cu entuziasm. Astfel de găuri ale tenebrelor sunt
precum nişte porţi stranii prin intermediul cărora entităţile
întunericului, demonii, ne pot ataca fară încetare, devenindu-le
astfel posibil să ruineze ceea ce s-ar putea numi templul
spiritului nostru.

sau excesul de muncă ce se înfăptuieşte printr-o sforţare silnică,
aproape dureroasă, în general toate excesele de acest gen ne pot
afecta, tulburându-ne echilibrul lăuntric. Devine astfel cu
putinţă să descoperim, prin intermediul gramelor de practică,
existenţa unei tainice legi fundamentale: Legea echilibrului, a
acţiunilor şi a tendinţelor pe care le manifestăm. Este necesar ca
această lege să fie învăţată în toate detaliile ei pentru a putea
apoi să ne construim cu adevărat o temelie trainică.

Dacă astfel de găuri ale tenebrelor se măresc din ce în ce mai
mult, fară a mai putea fi controlate de fiinţa umană în cauză,
atunci când se ajunge la o anumită limită survine nebunia.

Unele obstacole, dificultăți și capcane care
apar fie când ne hotărâm să urmăm sau să
avansăm pe o cale spirituală, fie când... (II)

O altă cauză ce declanşează starea de saturaţie spirituală
este asumarea a prea multe TAPAS-uri ce sunt realizate zi
de zi sau efectuarea a prea multe meditaţii, mai ales când le
facem forţat, ca atunci când ne forţăm anapoda să ne îndopăm
cu unele alimente pe care le considerăm foarte hrănitoare, dar
care nu ne plac.
În astfel de cazuri, starea de saturaţie spirituală apare şi se
instalează deoarece noi nu învăţăm cum să punem în practică
ideile, aspiraţiile şi viziunile cu care aceste TAPAS-uri şi
meditaţii ne inspiră. Este necesar ca, în prealabil, să ne
cunoaştem limita maximă a propriei capacităţi de asimilare.
Este fundamental să ne dăm seama că, după o anumită perioadă
de absorbţie şi de acumulări teoretice adecvate, trebuie să
urmeze o perioadă de punere firească în aplicare, care va face să
survină o anumită expansiune.
Alternând perioadele de adecvată interiorizare, de introspecţie
creatoare, de retragere în propriul univers lăuntric cu perioadele
fireşti de punere în practică, de necesară manifestare, de
expansionare creatoare, facem să apară un anumit ritm,
declanşăm o armonioasă ciclicitate ce conferă conştiinţei
noastre o stare euforică de prospeţime permanentă.
Dacă, spre exemplu, alegem să realizăm prea multe meditaţii
fară a ne angrena ulterior într-o activitate în mod necesar
creatoare, tangentă cu acele meditaţii, şi nu avem deocamdată
un nivel de realizare spirituală lăuntrică suficient de ridicat, ne
va fi din ce în ce mai greu, iar la un moment dat chiar imposibil,
să asigurăm acel dinamism armonios al energiilor, de natură să
permită declanşarea unor procese tainice de transmutaţie
biologică şi de sublimare a energiilor rezultante.
Tocmai de aceea la un moment dat, nemaiavând disponibilitatea
de a asimila în mod armonios energiile spirituale, survine o
stare de saturaţie spirituală. Atunci meditaţia pe care o facem se
schimbă într-o stranie stare de letargie. În fiinţa noastră se
instalează inerţia, ne confruntăm cu o stare de pasivitate, de
somnolenţă. Constatăm că experienţa pe care o trăim este lipsită
de acel fior tainic al lucrului conştient, profund transformator,
angrenat într-o manieră benefică.
De aceea excesul de mâncare, excesul de băutură (ne referim la
alcool), excesul de alergat spre a ne menţine, zice-se, în formă
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...aspirăm să trăim o viață spirituală profundă și rodnică

Lenea
Este înclinația unei ființe umane de a evita orice activitate
creatoare benefică.
Datorită stării de lene, individul refuză orice efort adecvat și se
complace
într-un
mod
exagerat
în
inactivitate.
Lenea este starea celui care nu vrea să realizeze ceea ce trebuie,
a celui care preferă inacțiunea.
Este supranumită uneori puturoșenie sau leneveală.
În viziunea celor inițiați, lenea evidențiază apariția și
menținerea în universul lăuntric al unei ființe umane a influenței
oculte a lui tamas guna. Un exces de tamas guna indică o
predominanță a sa în microcosmosul acelei persoane. Această
predominanță a lui tamas guna induce o evidentă toropeală,
indolență, lâncezeală, moleșeală. În cazul unei stări
predominante de lene cronică, un remediu eficient și salutar este
dinamizarea neîntârziată a lui rajas guna. De îndată se
acumulează și depășește prezența în universul lăuntric a lui
tamas guna, devine posibil să ne învingem starea de inerție, de
trândăvie în care ne complacem.
Atât în cel care se decide să practice, însă nu reușește pentru căi e lene, cât și în cel care nu este niciodată capabil să ducă la
bun sfârșit un tapas pe care și l-a propus, pentru că pe parcurs îl
apucă lenea, tamas guna s-a acumulat și se află într-un exces
care îi face să se complacă într-o stare larvară de lâncezeală, de
moleșeală, de indolență, de toropeală, amânând de azi pe mâine
eforturile spirituale pe care intenționează totuși să le realizeze.
În cazul celor leneși, procesele de rezonanță ocultă pe care
tamas guna în exces le declanșează sunt evident de natură să
provoace în universul lor lăuntric o stare de inerție, de
somnolență, care-i face să se simtă fără vigoare, fără energie,
molatici și adormiți.
Faptul că un om are fără încetare nevoie de mai mult de opt ore
de somn ar trebui să-i dea de gândit. Ar fi indicat ca o asemenea
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ființă umană să facă neîntârziat ceva pentru a-și depăși starea de
tamas în exces în care se complace.
Aforisme
● Când privim cu multă atenție la unele ființe umane,
descoperim că au mai multă lene în conștiință decât în trup.
● Cei leneși doresc mai mereu să facă ceva, dar până la urmă
nu încep niciodată.
● Leneșii ce se află pe calea spirituală nu sunt niciodată bogați
în experiențe spirituale extraordinare.
Lenea este o soluție de evidentă neseriozitate care scuză multe
comportamente omenești ce sunt în realitate jalnice. Datorită
complacerii în inerție și larvaritate, datorită scufundării în stări
cronice de lene, ființa umană nu realizează niciun fel de
activitate pentru a se transforma, pentru a-și trezi potențialitățile
extraordinare care există în universul său lăuntric. Nu face
nimic pentru a-și corecta slăbiciunile, pentru a-și elimina
defectele. Nu acționează în niciun fel pentru a se ameliora,
pentru a se cunoaște din ce în ce mai profund pe sine, pentru a
atinge starea de îndumnezeire.
Este esențial să reținem că întotdeauna acțiunile benefice și
adecvate sunt superioare stării de inerție, de larvaritate, de
lâncezeală în care mulți se complac.
Când ne confruntăm cu o astfel de tentație, e necesar să
devenim imediat conștienți de stranietatea ei. Un remediu
simplu și eficient implică să ne mobilizăm cu o mare tenacitate,
exercitându-ne ferm voința, astfel încât să reușim să facem
exact în ziua și la ora la care ne-am propus tehnicile sau tapas-ul
pe care ni l-am asumat în prealabil în mod categoric.
În cazul în care constatăm că anumite influențe bizare (de
exemplu, de a amâna) apar în noi de fiecare dată când ne
decidem să facem zilnic un program, trebuie să ne mobilizăm
exemplar și să acționăm invers față de ele. În acest fel vom pune
capăt tentațiilor insidioase pe care anumite entități demoniace le
exercită în noi pentru a ne determina să ne complacem într-o
stare de lene, de larvaritate și de moleșeală.
Acceptată fără rezerve, lenea ne incită să abandonăm cu
ușurință, ne face să pozăm în victime sau să refuzăm orice luptă
cu inerția care există în universul nostru lăuntric, mai ales când
în noi tamas guna a ajuns să predomine.
Dată fiind natura sa, ființa umană trebuie să se transforme, să se
depășească, să se eleveze și să atingă starea de îndumnezeire
prin activitate adecvată și susținută, prin efort perseverent.
Toate aceste salturi nu sunt niciodată posibile atunci când ne
complacem în stări cronice de lene, în inerție, în trândăvie și în
inactivitate.
Din folclor
● Lenea la om este întocmai ca rugina la fier.
● Lenea e cucoană mare, de aceea niciodată n-are de mâncare.
● Îi e lene să și vorbească, darămite să mai și muncească.
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● Lenea este cel mai mare vrăjmaș al acțiunii.
● Leneșul la toate zice că nu poate.
● Fugi cât poți de iute de lenevire căci te duce la pieire.
● Cel leneș, larvar și moleșit este pururea ticălos. Cel inimos și
vrednic este pururea vesel. Cel muncitor este pururea sănătos și
îndestulat. Alege dintre toate acestea care anume îți place.
● Cine mișcă, tot mai pișcă; cine șade, coada-i cade.
● Cel leneș își bagă mâna în strachină, dar apoi nu o duce
până la gură.
În cele o sută de mii de cântece ale sale, faimosul yoghin tibetan
Milarepa transmite următorul mesaj: „Voi merge întotdeauna la
frontierele perseverenței. Odată ajuns acolo, voi examina cu
atenție lenea și, după ce o voi învinge, voi avansa plin de
voioșie pe calea entuziasmului.”
Când tamas guna începe să predomine în universul nostru
lăuntric, lenea începe să se manifeste. Dacă nu acționăm spre a
elimina cât mai repede aceste tendințe către inerție, ignoranță și
inacțiune, vom ajunge să ne scufundăm încetul cu încetul în
stări de lâncezeală, de somnolență pe care le vom socoti firești.
Unele ființe umane devin aproape pe nesimțite leneșe, cu toate
că s-au preocupat de spiritualitate încă din copilărie. Cu trecerea
timpului, nu au fost conștiente că au lunecat într-o stare de
lâncezeală, de somnolență în care au ajuns să se complacă,
devenind victimele inerției și ale lenii. Astfel de ființe umane
care au pretenția că sunt angrenate pe calea spirituală cu o
imensă fervoare nici măcar nu bănuiesc că în realitate s-au
obișnuit să somnoleze într-o rutină monotonă și perimată. Deși
au impresia că se află pe o cale spirituală, în realitate se
complac pe o cale călduță a mediocrității, fiind mulțumite de ele
însele, trăind fără elan, fără fervoare, fără intensitate. Absența
transformărilor lăuntrice, a progresului real nu le uimește și nu
le face să-și dea seama că dincolo de aparențe se mențin într-o
anumită formă de leneveală, de inerție și de somnolență.
La ora actuală există o anumită formă de lene în varianta
occidentală, ce constă în faptul că imensa majoritate a
oamenilor își umplu viața cu felurite activități febrile, multe
inutile, astfel încât nu le mai rămâne niciodată timp pentru a
înfrunta întrebările fundamentale și universal valabile ale
existenței.
Inițiații consideră că pentru a învinge lenea, în afara eliminării
grabnice a predominanței lui tamas guna, există totodată patru
antidoturi: credința puternică și de nezdruncinat că vom reuși,
intenția clară și fermă, efortul susținut și perseverența.
Trezește forța benefică din tine
„Neghiobul crede cu ușurință tot ceea ce i se spune. Omul plin
de discernământ și care are bun-simț își supraveghează în
permanență fiecare pas.” (Biblia, Proverbe)
Identificate ca atare, aceste obstacole, dificultăți și capcane pot
să fie evitate. Recunoașterea lor implică luciditate, bun-simț și
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discernământ spiritual. De asemenea, ne este de un real folos să
ne trezim și să ne dinamizăm învelișul supramental.
Transcenderea și anihilarea obstacolelor care se manifestă în noi
sub forma obișnuințelor rele necesită trezirea și dinamizarea
calităților opuse.
Discernământul spiritual este aptitudinea de a sesiza esențialul,
de a distinge necesarul de inutil, binele de rău. Se dobândește
prin activarea centrului subtil de forță ajna chakra în principal și
secundar a centrilor subtili de forță sahasrara, vishuddha chakra,
anahata chakra. Când acești centri subtili de forță sunt armonios
dinamizați și acționează sinergic, la unison, conștiința noastră
este fină, este chibzuită, iar noi nu ne simțim încurcați sau
încețoșați.
Totodată, datorită unei dinamizări armonioase a centrului subtil
de forță anahata chakra, dispunem de un bun-simț rapid,
exemplar și rafinat.
Când în universul lăuntric este trezit discernământul spiritual,
conștiința noastră nu rămâne niciodată în complicația îndoielilor
sterile sau demoniace. Dispunem de o rapiditate adeseori
fulgerătoare ce nu implică o examinare laborioasă care se
realizează greu și în amănunt.

a lipsei noastre de discernământ, cădem rând pe rând la anumite
probe spirituale majore și lunecăm în anumite ispite. Atunci,
aceste obstacole rămân pentru noi o moștenire nefastă, ce se
perpetuează adeseori sub forma obișnuințelor rele, care ne
modifică în rău punctul de vedere. Astfel regresăm și ajungem
la punctul non-retur, din care apoi lunecăm în cumplite stări
demoniace.
Când ne confruntăm cu o astfel de cădere înspăimântătoare, în
universul nostru lăuntric se instalează starea de orbire spirituală.
Ea menține un fel de pâclă, un fel de încețoșare în sfera
conștiinței, care atrage după sine incapacitatea de a sesiza clar,
lucid și obiectiv realitatea, în special cea de ordin spiritual, atât
în ceea ce ne privește, cât și în ceea ce îi privește pe cei care ne
înconjoară, pe care îi consideram anterior modele spirituale
demne de urmat.
Prin dinamizarea discernământului spiritual și prin existența
unui bun-simț spiritual robust, reușim să discernem cu o mare
ușurință, adeseori fulgerător, adevărul de fals, eternul de
efemer. Astfel, detașându-ne de ceea ce este iluzoriu, inutil,
devine cu putință să ne fixăm conștiința într-un mod rodnic și
cu o imensă aspirație numai către ceea ce este imuabil, veșnic și
dumnezeiesc.
Cere și ți se va da

Pentru a trezi discernământul spiritual, ne este de un real folos
amplificarea intuiției spirituale, care se obține prin dinamizarea
din ce în ce mai puternică a structurii supramentale.
Prin trezirea discernământului spiritual, omul beneficiază fără
încetare de o anumită claritate lăuntrică; în el se amplifică starea
de înțelepciune, de simplitate esențială. El dispune, de
asemenea, de un bun-simț exemplar.
Dacă deocamdată nu dispunem nici de discernământ spiritual și
nici de bun-simț, trebuie să luăm în considerare semnalele
semnificative care vin din afara noastră, de la prietenii apropiați
care conștientizează cu o anumită luciditate și detașare apariția
unor astfel de obstacole în existența noastră.
De asemenea, dacă avem șansa să fim atenționați de ghidul
spiritual sau de unele persoane lucide și competente, trebuie să
luăm într-un mod responsabil în considerare sfaturile ce ni se
oferă și să acționăm cât mai repede cu putință în conformitate
cu ele, spre a depăși cu bine dificultățile care apar în viața
noastră spirituală.

Când discernământul spiritual nu este trezit, ne putem ruga lui
Dumnezeu sau îngerului păzitor. Apoi așteptăm într-o stare de
receptivitate atentă, rodnică, să ni se ofere un mesaj plin de
înțelepciune sau un semn profund semnificativ care va fi pentru
noi răspunsul de care avem nevoie, cel care ne va îndruma pașii
pentru a rezolva cu bine problema cu care ne confruntăm. Să nu
uităm însă că este esențial întâi să-I cerem lui Dumnezeu,
pentru a primi apoi ceea ce avem stringent nevoie.
Când Îi cerem lui Dumnezeu ajutorul cu multă credință, cu
fervoare, spre a fi luminați, deoarece ne lipsește discernământul
spiritual, vor apărea semne pe care trebuie să le decelăm cu
luciditate și bun-simț. Trebuie să fim atenți și să facem
conexiuni inteligente între cererea pe care am formulat-o și
semnul care apare la un moment dat. Adeseori răspunsul poate
veni chiar într-un vis profund semnificativ. Atunci trebuie să-l
interpretăm, consultând eventual un dicționar de simboluri,
pentru a înțelege mesajul specific de care avem nevoie.

Obstacolele sunt totodată încercări spirituale care, trecute cu
bine, generează în noi salturi evolutive triple. Depășirea cu
succes a acestor capcane reprezintă situații fericite, profund
benefice, care au un ecou minunat în ceea ce privește
transformarea noastră spirituală rodnică.

Este însă esențial să înțelegem că, dacă facem apel să fim
ghidați de Dumnezeu într-o anumită direcție, apoi ni se oferă
mesajul de care avem nevoie, însă nu suntem suficient de atenți
să-l observăm și să-l luăm în considerare, ni se va părea că nu
am primit niciodată răspuns. De aceea, după ce cerem să fim
ghidați prin intermediul unor semne dumnezeiești, trebuie apoi
să avem o atenție stăruitoare spre a sesiza răspunsul care va
apărea la un moment dat.

Unele obstacole pot să reprezinte o moștenire cu care am venit
atunci când ne-am decis să urmăm o cale spirituală. Altele pot
să apară atunci când, datorită inconștienței, a iresponsabilității și

La toate cererile noastre formulate cu multă credință și cu
aspirație, Dumnezeu ne răspunde de fiecare dată. Însă trebuie să
fim pe fază, să dăm dovadă de luciditate și să sesizăm imediat
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apariția mesajului divin edificator. Dumnezeu nu ne rămâne
niciodată dator cu un astfel de răspuns, care nu va apărea
niciodată foarte târziu, de exemplu la doi sau trei ani de la
formularea cererii.
Trebuie să avem în vedere că Dumnezeu nu va repeta pentru noi
semnul, în cazul în care am fost neatenți. Sincronicitatea
respectivă nu va apărea a doua oară, a treia oară, a patra oară.
Nu este cazul să dăm dovadă de superficialitate și să spunem:
„Lasă, chiar dacă nu-s eu suficient de atent, Dumnezeu o să-mi
repete semnul, o să genereze și o altă sincronicitate, și după
două sau trei repetări, am să mă prind până la urmă despre ce
este vorba.” Nu se petrece așa. Semnul sau mesajul pe care
Dumnezeu ni-l trimite este cel mai adesea unic. Sincronicitățile
nu se repetă decât în situații extrem de rare.
Trebuie să fim pe fază și să nu ratăm niciodată semnele care
apar. Adeseori ele pot fi remarcate retrospectiv, când deja e prea
târziu și nu se mai poate face nimic.
Dacă Providența ne-a dat un mesaj,
de exemplu a urmărit să ne oprească
să plecăm într-o anumită călătorie
care implica un accident grav, o să ne
lamentăm în zadar după aceea că nu
l-am luat în considerare, pentru că nu
se mai poate face nimic atunci;
semnul a existat, dar noi nu am fost
pe fază, nu am fost suficient de atenți,
iar el ne-a scăpat, a trecut pe lângă
noi.
De aceea înțelepții spun că pentru ființa umană năucă, neatentă,
chiar și o mie de semne nu sunt suficiente. Chiar și o mie de
sfaturi, chiar și o mie de conferințe care îi luminează și îi edifică
pe ceilalți nu sunt suficiente pentru cel împrăștiat, pentru cel
năuc, pentru cel neatent.
În concluzie, discernământul spiritual și bunul-simț exemplar ne
sunt de un real folos pentru a conștientiza și a depăși cu bine
orice gen de obstacole care apar fie când deja ne aflăm pe o cale
spirituală, fie când trăim o viață spirituală.
Paza bună și înțeleaptă trece primejdia rea
Discernământul spiritual și bunul-simț se trezesc la unison cu
dinamizarea inteligenței. Mai mult decât atât, înțelepciunea este
întotdeauna la îndemâna celui ce are discernământ spiritual și
bun-simț. La celălalt pol, privirea celui prost rătăcește la
nesfârșit.
Ființa umană a fost creată de Dumnezeu la origini după chipul
și asemănarea Sa. Spre deosebire de animale, ea este înzestrată
cu discernământ spiritual. Chiar dacă în cazul multor oameni
discernământul spiritual nu se manifestă, el există în stare
potențială în universul lăuntric al fiecăruia și așteaptă să fie
trezit pentru a beneficia de el fără încetare.
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Un om înzestrat cu un discernământ spiritual puternic și
profund analizează fulgerător realitatea și atinge înțelegerea
superioară a aspectelor ce apar în viața sa. Un om mediocru sau
inferior studiază uneori chiar foarte mult, însă se îndoiește mult.
Din această cauză, rezonanțele ce apar în el îl fac să oscileze și
să nu aibă tangență cu rezonanțele ce-l caracterizează pe omul
care are un discernământ spiritual profund și un bun-simț
exemplar. Trezirea și dinamizarea din ce în ce mai pregnantă a
învelișului supramental și trezirea și dinamizarea într-o anumită
măsură a învelișului cauzal ne sunt de un real folos în ceea ce
privește manifestarea discernământului spiritual și a unui bunsimț exemplar.
Dacă dispunem de un discernământ spiritual puternic, profund
și de un bun-simț exemplar, nu este posibil ca îndoielile
demoniace să se cuibărească în ființa noastră. Chiar și când în
anumite fracțiuni de secundă apare tendința de a ne gândi la
unele îndoieli demoniace, se manifestă totodată și puterea de a
ne îndoi de ele, anihilându-le astfel imediat. Acest aspect este
semnul infailibil că în universul nostru lăuntric sunt deja
prezente discernământul spiritual și bunul-simț.
Dacă în ființa noastră se cuibăresc îndoieli demoniace, pe care
apoi le hrănim, care devin din ce în ce mai puternice, care
declanșează procese de rezonanță ocultă nefaste, chiar
dezastruoase, este un semn că nu dispunem de discernământ
spiritual, că deocamdată ne lipsește bunul-simț. Este un criteriu
valabil și când analizăm yoghinii care se pretind a fi foarte
evoluați spiritual, dar care manifestă îndoieli demoniace
inadmisibile, dat fiind nivelul pe care pretind că îl au. Tocmai
de aceea se spune că pomul se cunoaște după roade, omul după
fapte, iar yoghinul după stările predominante pe care le are. Nu
este cu putință să susții că ești extraordinar de avansat spiritual
și în același timp să manifești îndoieli demoniace incompatibile
cu nivelul spiritual pe care pretinzi că îl ai. Avem astfel la
dispoziție un criteriu care ne permite să evaluăm cu multă
luciditate cum suntem noi în realitate ca ființe umane, ca
evoluție lăuntrică. Ne putem da seama dacă dispunem cu
adevărat de un discernământ spiritual puternic și profund și
dacă avem bun-simț. Existența unui discernământ spiritual
puternic și profund și a unui bun-simț exemplar sunt daruri
divine extrem de valoroase, ce pot fi considerate imense
binecuvântări dumnezeiești.
Alergatul trezeşte şi dinamizează creierul abdominal, iar
astfel ajută la repararea pe cale naturală a unor tipuri de
leziuni ale creierului
Exerciţiile aerobice declanşează producerea unei molecule care
poate ajuta la repararea cerebelului, cel puţin aceasta este
părerea oamenilor de ştiinţă canadieni de la Universitatea din
Ottawa în urma unui studiu efectuat recent şi publicat în
numărul din octombrie al jurnalului Cell Reports. Cercetătorii
au descoperit, în cadrul studiilor de laborator efectuate pe
şoareci, că alergatul ajută la eliberarea moleculei VGF, care
contribuie la dezvoltarea terminaţiilor nervoase reparând
anumite tipuri specifice de leziuni ale creierului, scrie
psychologytoday.com.
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Această descoperire de ultimă oră, efectuată în colaborare de
către o echipă de cercetători de la Spitalul Ottawa şi
Universitatea din Ottawa, măreşte lista de beneficii ale
exerciţiilor fizice cu privire la sănătatea mintală. Aşa cum bine
ştim, activitatea fizică îmbunătăţeşte activitatea cerebrală,
combate depresia şi anxietatea şi ne ajută să fim mai activi în
viaţa de zi cu zi.
Cercetările anterioare au constatat că exerciţiile fizice cresc în
mod semnificativ producţia
cţia de molecule VGF în anumite
regiuni ale creierului şi declanşează o reacţie în lanţ care este
asociată cu eficienţa oferită de tratamentele antidepresive.
În prezentul studiu însă, cercetătorii canadieni au descoperit că
moleculele VGF, factor care ajută
tă la dezvoltarea celulelor
nervoase, ajută, de asemenea, la vindecarea stratului de
protecţie – mielina – care
înconjoară şi izolează fibrele
nervoase din cerebel.
Materia cenuşie este formată din
corpul neuronilor care nu este
protejat de mielină, și este
dispusă la suprafața encefalului,
în trunchiul cerebral, cerebel și,
de asemenea, de-aa lungul măduvei spinării, în interior. Materia
albă este numită astfel după aspectul său luminos cauzat de
conţinutul de lipide al stratului izolant de mielină care
accelerează
celerează comunicarea între diferite regiuni ale creierului.

Uneori creierul se micşorează, dar
procesul poate fi inversat
Richard Davidson, Eileen Luders, Sara Lazar
Meditaţia nu se limitează doar la a fi „zen” sau la
ceva ideologic. Ea are impact fizic asupra creierului şi, prin
urmare, are un mare potenţial în prevenirea unor afecţiuni
ale acestuia.
ată câteva modificări ce pot avea loc în creier datorită
meditaţiei, aşa cum au fost observate în diverse studii de-a
de

I

lungul anilor.

Se poate opri procesul de micşorare a creierului?
Creierul se micşorează pe măsură ce îmbătrânim, uneori
începând chiar cu vârsta de 30 de ani dar de obicei după vârsta
de 40 de ani. Până la sfârşitul vieţii, volumul ţesutului cerebral
va fi aproape la fel ca al unui copil de 7 ani. O rată mai ridicată
a micşorării poate contribui la demenţă, deces prematur,
depresie, risc pentru atac cerebral şi alte afecţiuni.

Studiul de față s-aa axat pe cercetarea rolului diferitelor proteine
în dezvoltarea neuronală şi în tulburările intelectului.
Cercetătorii au folosit exemplare de şoareci care au fost
modificaţi genetic
enetic pentru ca cercetătorii să poată identifica
mecanismele cerebrale care ar putea sta la baza declanşării
dizabilităţilor mintale şi fizice.
Şoarecii care au fost modificaţi genetic pentru a avea un cerebel
mai mic au suferit de ataxie şi au avut probleme
eme cu mersul şi
echilibrul, iar speranţa de viaţă a acestora a variat de la 25 la 40
de zile. Însă atunci când cercetătorii le-au
au oferit acestor
exemplare posibilitatea de a alerga în mod voluntar pe roată,
durata lor de viaţă s-a extins cu mai mult de 3655 de zile.
Cercetătorii sunt de părere că această descoperire ar putea
deschide calea pentru dezvoltarea de noi tratamente pentru
scleroza multiplă şi alte tulburări neurodegenerative care
implică stratul izolator al nervilor.
„Suntem încântaţi de această descoperire, iar acum plănuim să
aducem la lumină căile moleculare responsabile pentru
beneficiile observate ale moleculelor VGF. Ceea ce este clar, în
prezent, este faptul că moleculele VGF sunt responsabile pentru
vindecarea zonelor afectate ale creierului
ui”, a declarat
conducătorul studiului, David Picketts.
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Neurologul Richard Davidson i-aa testat pe cei mai avansaţi
călugări ai lui Dalai Lama, fiecare avân
având între 15 şi 40 de ani de
practică a meditaţiei. În studiul său din 2004, Davidson a
descoperit că meditaţia ar putea preveni pierderea materiei
cenuşii din creier. Pierderea acesteia are un impact asupra
multor

funcţii

mentale,

precum

controlul

emoţiilor
emoţiilor,

impulsurilor, gândurilor şi mişcărilor.
Un studiu din 2011 elaborat la Universitatea din California a
descoperit, de asemenea, că meditaţia ar putea încetini
micşorarea creierului ca urmare a îmbătrânirii. Eileen Luders,
care a condus studiul, a declarat într-un
într
comunicat de presă:
„Dacă este practicată regulat şi de-aa lungul anilor, meditaţia ar

putea încetini atrofierea creierului ca urmare a îmbătrânirii,
posibil datorită influenţei pozitive asupra sistemului imunitar”.
Totuşi, ea a considerat că rezultatele
tatele sale ar putea avea o
explicaţie alternativă: poate oamenii care aleg să mediteze au
deja creierele uşor diferite decât cei care aleg să nu mediteze.
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Se menţin conexiunile
Meditaţia nu întăreşte doar materia cenuşie, ci şi materia
(o sui generis reţea care conectează materia cenuşie). „

creierul] ar fi o reţea de calculatoare, materia cenuşie
porţiune care conţine celulele
nervoase şi capilarele – ar
reprezenta
calculatoarele,
iar
materia albă ar reprezenta
cablurile.” – explică unul dintre
medicii universității din California.
Luders a declarat: „Rezultatele

noastre sugerează că persoanele care meditează pe termen lung
au fibre de materie albă care sunt fie mai numeroase, fie mai
dense sau mai etanşate în creier. [...] Am mai descoperit că
declinul ţesutului materiei albe ca urmare a îmbătrânirii este
redus considerabil în cazul celor care practică activ meditaţia.
Puteţi emite niveluri ridicate de unde gamma
Pe lângă prevenirea micşorării creierului, meditaţia vă
ajuta să emiteţi un nivel supranormal de unde gamma.
Undele gamma sunt descrise ca „unele dintre cele mai
importante unde electrice ale creierului şi cu unele dintre cele

mai mari frecvenţe”. Producerea de unde gamma presupune ca
mii de celule nervoase să acţioneze împreună la viteze foarte
mari.
Davidson a descoperit că unii dintre călugării din studiul său au
avut o activitate a undelor gamma foarte puternică şi de o
amplitudine mai mare decât în orice alt caz documentat în
istorie. Mişcarea undelor gamma a fost, de asemenea, mult mai
bine organizată în cazul călugărilor decât în cazul voluntarilor
care nu practicau meditaţia.
În 2012, neurologii de la Universitatea din Wisconsin au ataşat
256 de senzori pe capul călugărului tibetan Matthieu Ricard.
au descoperit că, atunci când medita şi se concentra asupra
compasiunii, el emitea şi unde gamma la un nivel care depăşea
normele ştiute, conform website-ului Smithsonian Mag
Se fortifică părţile creierului asociate cu fericirea şi liniştea
Călugărul Ricard a fost numit „cel mai fericit om din lume
Cercetătorii puteau să spună, observând activitatea diferitelor
părţi ale creierului său, că Ricard avea o „capacitate anormal de

mare pentru fericire şi o înclinaţie redusă către negativitate
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Preoții
ții lama susțin că imediat după moarte urmează
reîncarnarea. Mulți dintre șefii mănăstirilor tibetane sunt copii.
Ei sunt considerați
ți reîncarnarea unor mari preoți și de aici
posibilitatea de a ocupa astfel de funcții
ții la vârste fragede.
Dalai Lama duce o viață
ță contemplativă și meditativă. El fiind
adorat și venerat de toți tibetanii.
De-a lungul timpului, s-au
au perindat prin Tibet misionari catolici
sau protestanți
ți care au înregistrat cel mai răsunător insucces.
Tibetanii au rămas fideli lamaismului.
Mantramul nu este o rugăciune, este o incantație
incanta utilizată în
ritualurile religioase. Ritmul acestei incantații
ții este sacadat și
respectă legile divine.
Un candidat care se înscrie la Școala Spirituală trebuie să aibă
abilitatea de a se auto-elibera.
elibera. Aceasta este condi
condiția esențială în
demersul pe care-l va urma.
Sunt învățate tehnici de respirație
ție în timpul cărora în organism
se produc schimbări majore, legate de circula
circulația sângelui.
Scopul acestor tehnici este acela de a-ll duce pe tânărul începător
într-un câmp al puterii divine, un câmp eteric.
Unul dintre principiile de bază alee lamaismului este de a servi
această lume cu bune și rele. Barierele care există în lumea
materială sunt trecute cu ușurință
șurință prin contemplare, meditare și
accederea în câmpul eteric. În gândirea tibetană, timpul are o
altă dimensiune și o altă scurgere. Ei susțin
țin că, lumea materială,
dialectică este o iluzie. Valorile se găsesc dincolo de aceste
iluzii. Ca să accezi în acest spațiu
țiu cosmic ai nevoie de o
evoluție
ție spirituală care poate dura și 20 de ani. Tibetanii au
propria lor interpretare despre natură și fenomenele din natură.
Solidul se transformă în lichid, lichidul în gaz, gazul în eter
chimic, eterul chimic, în eter vital, cel vital în eter luminos și
cel luminos în eter reflectant.
Eterul reflectant este cea mai importantă formă a materiei.
Aceasta see manifestă în diferite forme. Prin eterul reflectant se
propagă ideile, mesajele cu lumea spirituală, cu divinitatea sau
Universul. Reîncarnarea este o temă pe care biserica ortodoxă
sau catolică nu o acceptă. Mulți
ți dintre noi suntem categorici în
fața acestei teorii. În anul 1936, la trei ani după ce murise cel de
al 13-lea dalai lama, un grup de preoți
ți a plecat într
într-un sat izolat
din Tibet, pentru că auziseră că acolo s-aa născut un copil cu
totul special.

Hermes Trismegistus şi cele şapte Legi ale
Universului
Nu este deloc greu să ajungi o persoană completă dacă îţi
propui să faci asta în viaţă ta! Pentru această primul pas
este să cunoşti, să respecţi şi să urmezi cu sfinţenie cele 7
legi ale Universului.
nţelepciunea supremă a lui Hermes Trismegistus sau Thoth,
supranumit în Egiptul antic şi Zeul Înţelepciunii, considerat
chiar că o încarnare divină, aduce cu sine în eternitate,
dincolo de aparentul progres al civilizaţiilor omenirii, Lumina
divină supremă a adevăratei cunoaşteri, ce revelează dincolo de
timp şi spaţiu Legile divine eterne ale creaţiei.
1. Legea Mentalismului: Totul este spirit, universul este mental.
2. Legea Corespondenţei: Ceea ce este sus este şi ceea ce este
jos, Ceea ce este jos estee şi ceea ce este sus.
3. Legea Vibraţiei: Nimic nu este în repaus, totul se mişcă, totul
variază.
4. Legea Polarităţii: Totul este dublu, orice lucru are doi poli,
totul are două extreme, asemănătorul şi neasemănătorul au
aceeaşi semnificaţie, polii opuşi
şi au o natură identică însă de
valori diferite, extremele se ating, toate adevărurile nu sunt
decât semiadevăruri, toate paradoxurile pot fi conciliate.
5. Legea Ritmului: Totul se scurge înăuntru sau în afară, orice
lucru are durata să, totul evoluează apoi degenerează, balansul
pendulei se manifestă în toate şi măsură oscilaţiei sale la dreapta
este asemănătoare cu măsură osicilatiei sale la stânga, ritmul
este constant.
6. Legea Cauzei şi Efectului: Orice cauza are efectul sau, orice
efect are o cauza,, totul se întâmplă conform Legii, hazardul nu
este decât un nume dat unei legi necunoscute, sunt numeroase
planuri ale cauzalităţii însă nimic nu scapă Legii. Acţiune şi
Reacţiune.
7. Legea Genului: Este un gen în toate lucrurile, totul are
principiile sale,
ale, Masculin şi Feminin, genul se manifestă pe
toate planurile.”[1] SURSE: http://caplimpede.ro/învaţă-cele-7-legi-alehttp://caplimpede.ro/învaţă

Î

întregului-şi-vei-deveni-o-persoană-completă/

Postul şi terapia prin tăcere

Comunitatea din acel sat vorbea
ea un dialect, iar ppreoții lama un
alt dialect. Copilul avea doi ani și a început să vorbească
dialectul preoților
ților lamas. Micul Tenzin devenea cel de al 14
14-lea
Dalai Lama.”[1] http://www.efemeride.ro/tibetul-centrul--spiritualitatii-lumii

Postul include şi o anumită atitudine lăuntrică, fiind în
acest fel o sursă de sănătate şi echilibru, pe când celelalte
forme de renunţare forţată la hrana sunt perturbatoare.
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O

vorbă de duh spune că „binele face puţin zgomot şi
zgomotul puţin bine“. De aceea, în post este bine să
vorbim mai puţin, să ne abţinem de la certuri, intrigi,
bârfe, minciuni, să controlăm “pălăvrageala” minţii şi chiar
rugăciunile să le spunem în gând şi în tăcere. Abţinerea de la
mâncare este postul trupului, iar tăcerea este postul min
minţii, al
sufletului. În deplină tăcere se produce un fel de întărire a
sufletului, o însănătoşire spirituală.
Călugării din mănăstiri spun că dintre toate canoanele postului,
cele mai spectaculoase şi rapide efecte le are asupra sufletului
tăcerea. În tăceree observăm cum mintea tinde să se liniştească,
cum receptivitatea la stress devine mai mică, gândirea este mai
profundă şi apare o stare de inspiraţie în care putem găsi soluţii
la cele mai dificile probleme ale noastre. Concentrarea în faţa
unei icoane are un efect terapeutic extraordinar.

adevărata atitudine în faţa tainelor
lor divine, folosesc cuvintele în
sensul lor fundamental, legat de Logosul Divin. Pentru ei,
cuvântul este ziditor, având puterea de a lega şi dezlega…
Îndemnuri de la Sfinţi
“Tăcerea este taina veacului viitor. Iar cuvintele sunt unealta
acestei lumi.” (Sfântul Isaac Şirul)
„Fă stomacul mic, limba tăcută, păstrează-ţi
păstrează mintea limpede,
inima curată, blândă şi smerită. Iată postul!“;
po
„Dacă postul ar
cârmui viaţa noastră, atunci viaţa n-ar
ar mai fi atât de plină de
plâns şi de tristeţe. „(Sfântul Vasile cel Mare)
Mare
„Postul nu înseamnă numai să mănânci rar, ci să mănânci
puţin. Adevăratul post nu constă, de altfel, numai în a domoli
propriul nostru corp, ci în a renunţa la hrana în scopul de a da
pâinea ta celui ce nu are.“ (Sfântul Serafim de Sarov) sursa:
http://drumuricatretine.com/

A fost la furat, dar ce a văzut ll-a făcut de
s-a
a călugărit! (poveste reală)

Terapia tăcerii în perioada postului nu înseamnă o tăcere a
Divinităţii ca neparticipare, ci o tăcere vie, grăitoare, activă. Cei
care cred în Dumnezeu simt cum acesta lucrează prin tăcere
tăcere. La
adevărata tăcere mistică – formă de comunicare şi de terapie cu
Dumnezeu -,, se ajunge numai după pregătire de durată, care
înseamnă şi post. Tăcerea mistică înlătura toate tulburările, toţi
stimulii din afară şi din lăuntrul nostru, care ne tulbura, ca
care ne
deranjează. Aceste tulburări sunt obstacole în faţa comunicării
cu Divinitatea. De ce suntem stresaţi şi cu mintea plină de tot
felul de gânduri? Pentru că ne lăsăm pradă stimulilor exteriori,
zgomotelor care ne împiedică să ne concentrăm în tăcere. Orice
vindecare spirituală se produce prin centrare. Suntem bolnavi
când ne descentram, când ne pierdem centrul, când ne
împrăştiem. Ca să ne vindecăm, noi creştinii, căutam
concentrarea prin rugăciune sau în faţa unei icoane ca un
simbol, în genunchi, în biserică. Concentrarea aceasta în „sfânta
tăcere” are un efect terapeutic extraordinar. Nu există o formă
mai bună de terapie, de vindecare a bolilor trupeşti şi sufleteşti,
decât în cea mai deplină tăcere, prin uniune cu Dumnezeu. Una
dintre cele mai puternice
rnice rugăciuni la care se face referire
adesea este “Rugăciunea Inimii” când este spusă mereu în gând
şi în tăcere. Aceasta tăcere-gând
gând mistică pătrunde în noi până în
centrele de taină ale fiinţei şi ne vindeca sufleteşte. Se mai
spune că cea mai primită rugăciune se face în gând şi la miezul
nopţii, când dispar toate zgomotele, toate tulburările încetează şi
tăcerea este maximă. Se mai spune că atunci se deschid
cerurile… Cei ce au ajuns la adevăratul sens al tăcerii, că
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În timpul stăpânirii turceşti în Grecia şi chiar după
eliberare, o bucată de vreme, munţii şi pădurile erau pline
de tâlhari. Din când în când, câte o ceată ajungea şi la
Muntele Athos şi prăda mai ales casele izolate ale
monahilor.

A

stfel, într-una
una din zile, câţiva tâlhari în frunte cu un
vestit borfaş cu numele Eustatie, poposesc în preajma
Careei,
ei, din muntele Athos. Ochise o casă mai ferită,
unde vieţuiau doi monahi bătrâni şi despre care se spunea că
sunt bogaţi. Noaptea târziu, hoţii bat la poarta casei. Bat şi bat şi
într-un
un târziu, un glas dinăuntru întreabă: Cine este? „Creştini
buni răspunde
de Eustatie, am ajuns târziu şi vă rugăm să ne
găzduiţi până dimineaţă”. Se deschide poarta şi un tânăr voinic
apare din casă şi-ii întreabă cam mustrător: „Ce căutaţi şi
tulburaţi părinţii la ora aceasta?” Hoţii, care erau informaţi că în
casă se află numaii doi bătrâni au rămas cam nedumeriţi, dar
îndată Eustatie îi răspunde tânărului: „Avem oarecare treabă cu
bătrânii, vă rugăm să ne primiţi”. Tânărul pofteşte pe musafiri la
arhondaric şi le spune să aştepte că el se duce să vestească pe
bătrâni. Trece un ceas, trec două şi nici tânărul, nici bătrânii nu
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mai apar. Atunci hoţii îşi pierd răbdarea şi se sfătuiesc să se
apuce de lucru. Cum stăteau ei pe pat unul lângă altul, încearcă
să se ridice, însă şi mâinile şi picioarele le înţepeniseră lemn, nu
le puteauu mişca o fărâmă măcar. Se uită unii la alţii
înspăimântaţi, încearcă să se ridice, nimic! Toţi erau ca de
piatră. Atunci au început să strige cât îi ţinea gura: Ajutooor….
ajutooor! Din cauza strigătelor, cei doi bătrâni ss-au trezit şi
speriaţi au alergat la arhondaric de unde veneau strigătele şi, ce
să vadă? Hoţii păreau liberi, dar nu se puteau mişca din locurile
lor. Atunci bătrânii îi întreabă: „Cine sunteţi? De unde sunteţi?
Cum aţi intrat aici?” La început hoţii erau mai cu îndrăzneală:
”Ne-aţi fermecat, boaitelor; daţi-ne
ne drumul că vă rupem gâtul ca
la vrăbii. Noi suntem oameni cumsecade, pentru ce ne-aţi
ne
legat?” Văzând însă că nu-ii chip de mişcat din loc, au lăsat-o
lăsat
mai moale şi cu glas plângăreţ au început să se roage de bătrâni
să le dea drumul. Bătrânii iarăşi îi întreabă, cum au intrat în casă
şi cine le-a dat drumul, iar hoţii le-au
au povestit că un tânăr, care
arăta cam aşa la chip le-a deschis poarta şi i-aa poftit să aştepte.
Atunci, bătrânii şi-au dat seama că s-aa petrecut un fapt minunat.
Unull din ei a alergat repede în bisericuţa casei care avea hramul
Sfântului Gheorghe, şi a luat de acolo icoana Sfântului
Gheorghe şi a venit cu ea la tâlhari. Aceştia cum au văzut-o,
văzut au
căzut toţi în genunchi şi au zis cu un glas: „Acesta
„Acesta-i tânărul care
ne-a deschis poarta şi ne-a poftit aici”. S-au
au simţit dezlegaţi şi ssau închinat şi au sărutat icoana Sf. Gheorghe şi cu lacrimi au
povestit bătrânilor cine sunt şi scopul pentru care veniseră şi şi
şiau cerut iertare. Apoi au dat multe daruri şi bani bătrânilor şi au
plecat şi toţi s-au
au lăsat de tâlhărie. Iar şeful lor, cutremurat de
această minune a Sfântului Gheorghe, a lăsat lumea şi ss-a retras
la Sf. Munte, unde tot restul vieţii şi l-aa petrecut în pocăinţă şi
viaţă aspră. Şi-aa făcut o chiliuţă, şi un paracl
paraclis în numele
Sfântului Gheorghe, în unul din locurile cele mai pustii ale
Muntelui şi a ajuns un monah îmbunătăţit. Aşa păzeşte
Dumnezeu pe aleşii săi şi primeşte cu dragoste părintească şi pe
cei mai păcătoşi, dacă se întorc cu pocăinţă către Dânsul. (Sursa:
munteleathos.com)

cu renume mondial, doctorul Eben credea sinc
sincer faptul că
experienţele de la graniţa morţii par a fi reale, dar că în realitate
ele nu reprezentau decât simple fantezii produse de creier în
condiţii de stres accentuat. Soarta a făcut ca însuşi creierul
doctorului Eben să fie atacat de o boală foarte rară. Partea care
controlează la nivel cerebral emiterea gândurilor şi emoţiile
noastre – şi care, tocmai prin aceasta, ne conferă latura umană a
fiinţei – a încetat complet să mai funcţioneze în cazul lui. Timp
de şapte zile el a rămas cufundat în cea mai profundă comă.
Apoi, chiar când doctorii se gândeau să oprească tratamentul,
întrucât considerau că nu mai era nimic de făcut, dr. Alexander
Eben a deschis ochii şi a revenit la viaţă. Recuperarea sa
reprezintă fără îndoială un veritabil miracol în lumea medicinei
moderne. Totuşi, adevăratul miracol constă în altă latură a
experienţei prin care el a trecut. În timp ce se afla în comă,
Alexander afirma că a călătorit în afară trupului său, dincolo de
lumea fizică, unde a întâlnit o fiinţă angelica, care l-a
l ghidat în
cele mai profunde mistere ale lumilor subtile. El afirmă de
asemenea că acolo a întâlnit chiar Sursa Divină a întregului
Univers. Relatarea doctorului Alexander Eben nu este o
fantezie. Înainte de experienţa uluitoare pe care a trăit-o
trăit în
planurile
ile subtile ale manifestării, el nici măcar nu concepea
posibilitatea existenţei unor astfel de planuri, darmite călătoria
prin acestea! Pentru el nu exista nici Dumnezeu, nici sufletul,
nici cerurile de după moartea fizică. Actualmente Alexander
este un doctor
octor care susţine cu toată convingerea că sănătatea
fiinţei umane nu poate fi atinsă decât atunci când aceasta va
crede că Dumnezeu şi sufletul sunt realităţi evidente, iar
moartea nu reprezintă sfârşitul existenţei individuale, ci doar o
tranziţie către un alt tărâm al vieţii. Faptul că o asemenea
experienţă i s-aa petrecut chiar unui om de ştiinţă care la început
era materialist, o face cu atât mai revoluţionară. Tocmai de
aceea, îndrăznim să afirmăm că niciun om de ştiinţă sau altă
persoană sceptică ori atee nu va putea să o ignore.”[1] SURSE:
http://www.edituradaksha.ro/articles/view/noi-dovezi
dovezi-despre-realitatea-careexista-dincolo-de-planul-fizic-a90

Câte ceva despre starea de umilinţă şi
despre valoarea ei imensă în practica
spirituală
ă

Noi dovezi despre realitatea care există
dincolo de planul fizic
Eben ALEXANDER

Prof. George BIANU - București
„Mii sau chiar zeci de mii de oameni din întreaga lume
au raportat până în prezent experienţele lor extraordinare
la graniţa morţii, dar cu toate acestea bravii oameni de
ştiinţă au negat mereu, cu o cerbicie de invidiat, realitatea
acestora.

A

ltfel spus, ei au dat de înţeles mai mult sau mai puţin
voalat că toţi cei care susţin că au trăit astfel de
experienţe fie bat câmpii, fie au halucinaţii şi sunt
victime ale unor reacţii specifice de natură bio
bio-chimica la
nivelul creierului.
Unul dintre savanţii care au susţinut cu putere aceste idei a fost
şi doctorul Eben Alexander. Neurochirurg cu înalte calificări şi
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„Smerenia
Smerenia sau umilinţa este arta care te trimite fulgerător la
tine, te face să stai cu tine, fiind smerit în tine.“ „Trei lucruri
cere printre altele Dumnezeu de la noi, şi ne cere aceasta cu o
imensă ardoare: «Umilinţă, umilinţă, umilinţă! Şi apoi lăsa
lăsațiMă pe Mine să vă conduc cât mai departe!»
departe!»“(Părintele Arsenie
Papacioc)
De multe ori, fiinţele umane nu au conştiinţa deplină a
locului şi a menirii pe care o au în lume, a dimensiunii
existenţei lor şi a rostului lor aici pe Pământ.
n epoca modernă sau, altfel spus, contemporană, pe măsură
ce a crescut mândria sa de „fiinţă raţională şi liberă“, omul
şi-aa pierdut înţelegerea reală, profundă şi adevărata libertate.

Î
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Materialismul ateu care predomină la ora actuală nu este decât o
consecinţă a greșitei poziționări a omului faţă de lumea în care
trăieşte şi faţă de Dumnezeu, pe care îl respinge.
Ceea ce majoritatea oamenilor consideră în mod obişnuit a fi
putere este în realitate un cumul de aspecte efemere, lipsite de o
valoare autentică. În realitate, adevărata forţă a omului nu are
nimic de-a face cu măsura stăpânirii sale lumeşti, sociale sau
materiale, nu înseamnă nici ambiţie sau semeţie, nici vrăjmășie
sau acte de dominaţie exacerbată, ci mai degrabă ea îşi găseşte
locul alături de modestie, cumpătare, bunătate, toleranţă,
dragoste şi compasiune.
Este cu adevărat puternic omul care se stăpâneşte pe sine (şi nu
acela care îi stăpâneşte pe alţii), omul care rezistă tendinţelor de
preamărire, acela care este corect situat în viaţă şi pe deplin
stăpân pe însuşirile sale spirituale, omul care îşi împlineşte
legea scrisă în firea şi în destinul său şi care nu tremură deloc în
faţa morţii, ci se cutremură doar în faţa măreției lui Dumnezeu.
Dintre toate calităţile spirituale deosebite care indică apropierea
tot mai mare de esența noastră lăuntrică, şi astfel, de
perfecțiune, umilinţa străluceşte, alături de iubire, precum o
mare nestemată în coroana unui rege. Pe cât de greu este de
dobândit, pe atât este ea de dorită şi de prețuită de către toţi
căutătorii spirituali intuitivi, elevați şi autentici. Ea cere, înainte
de toate, o integrare divină a elementelor personalităţii fiinţei în
Întregul cel universal al Macrocosmosului.
În limba latină, substantivul humilitas (umilință) este strâns
legat de adjectivul humilis (care poate fi tradus ca „umil“, dar,
de asemenea, ca „la pământ“, „din pământ“ sau „jos“) și are
legătură şi cu termenul humus (pământ). Umilinţa este definită
ca fiind o calitate prin care o persoană, având în vedere propriile
sale defecte, are o părere modestă despre sine şi, de bună voie,
se supune lui Dumnezeu, dar şi – într-un mod înţelept – altora,
de dragul lui Dumnezeu.
Departe de a fi apanajul omului slab şi neputincios, aşa cum
unele cercuri oculte deviate doresc să dea de înţeles prin
asocierea sa eronată cu noţiunea de umilire, care se referă de
fapt la acţiuni degradante, prin care fiinţa umană este înjosită,
umilinţa este, din contră, o trăsătură benefică, esenţială a omului
puternic, transformat şi conştient, care trăieşte misterul inefabil
al comuniunii lăuntrice plenare cu Dumnezeu.
Mulţi au convingerea greşită că această virtute a apărut în
istoria vieţii spirituale odată cu creştinismul, ai cărui apologeți
afirmă că fără smerenie nu poate avea loc lucrarea eficientă a
Harului dumnezeiesc şi nici nu poate exista credinţă
desăvârşită, rugăciune adecvată şi cuviincioasă, întoarcere
deplină la Dumnezeu sau o constantă stăruinţă în bine.
Cu toate acestea, toate tradiţiile spirituale şi toţi marii înţelepţi,
din toate timpurile, afirmă că desăvârşirea spirituală nu poate fi
atinsă fără însușirea şi aprofundarea virtuţii spirituale a
umilinței. În iudaism, de exemplu, se spune că trebuie să-ţi
depășești mai întâi mândria şi dorinţa sexuală egotică, fiindcă
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abia apoi vei găsi umilinţa, iar odată cu ea vei descoperi şi
pacea interioară profundă dumnezeiască. Conform Coranului,
cuvântul „islam“ desemnează umilinţa, atingerea şi
aprofundarea păcii lui Dumnezeu, aceasta fiind la arabi singura
şi adevărata religie. În acest sens, versetul XIX, aforismul 3
afirmă: „În ochii lui Dumnezeu, religia adevărată este de fapt o
mare umilinţă (islam)“. În Hinduism, se spune adeseori că
iubirea autentică, ce este înălţătoare către Dumnezeu, poate fi
infuzată doar în inima celui umil, ce este desprins total de
dorinţe efemere sau materiale. Smerenia sau umilinţa este una
dintre cele mai alese şi mai importante virtuţi creştine, fiind pe
drept cuvânt numită temelia tuturor celorlalte. Astfel, de pildă,
credinţa deplină în Dumnezeu este smerenia minţii; ascultarea
este smerenia voinţei; iar căința sinceră este smerenia poftelor şi
a patimilor.
Umilinţa este virtutea prin care aspirantul autentic la desăvârşire
recunoaşte pe deplin că toate darurile şi însuşirile sale bune le-a
primit de la Dumnezeu, şi de aceea nu se mândreşte niciodată
cu ele. Cu cât este mai pătruns de înalta vrednicie dumnezeiască
a firii sale şi de înălţimea dumnezeiască a chemării sale, cu atât
mai mult el va şti să preţuiască şi darurile date de Dumnezeu
aproapelui său. El îşi recunoaşte totodată, astfel, atât eventualele
slăbiciuni, cât şi dependenţa sa întru tot şi toate cele de
Dumnezeu, văzând atât în propria sa existenţă, cât şi în toate
manifestările lumii fenomenale, feluritele expresii ale Voinţei
dumnezeieşti juste şi atotputernice.
Doctrinele spirituale tradiţionale cer aproape la unison
renunţarea la „eu“ (de fapt la ego) şi la „al meu“, care devin
relative şi iluzorii în raport cu Sinele Suprem Nemuritor şi cu
Voinţa atotputernică dumnezeiască.
Conştientizând prin profundă reflecţie interioară limitele
măruntului său ego, fiinţa umană care este umilă, sinceră şi care
aspiră să-şi cunoască adevărata natură intuieşte astfel extaziată
prezenţa tainică, neîncetată a lui Dumnezeu în Universul ei
lăuntric, precum şi în cele mai mici acţiuni pe care le realizează
şi, în felul acesta, îi va permite Divinului să se manifeste mereu
liber în şi prin fiinţa sa, devenind astfel un sui generis releu de
manifestare a lui Dumnezeu în această lume.
Focul profund purificator al sacrificiului de sine care este
declanşat de umilinţă mistuie astfel imperfecţiunile fiinţei
limitate, permiţând în felul acesta Scânteii divine din om să
lumineze nestingherită, propulsându-o totodată prin aceasta de
la finit către infinit, de la potenţialitate către act, de la aspiraţie
către realizare spirituală. Ea intuieşte atunci că este o infimă
parte a Întregului dumnezeiesc macrocosmic şi că Întregul se
reflectă permanent în ea, şi, tocmai de aceea, va urmări să-şi
supună voinţa egotică, limitată, Voinţei atotputernice nesfârşite
a lui Dumnezeu Tatăl. Procedând astfel, ea va cunoaşte cu
uluire starea de libertate absolută de care se bucură Dumnezeu
în eternitate.
Pentru ca o ființă umană să meargă mereu pe calea umilinței,
este necesar să dispună de o mare forţă interioară, expresie a
trăirii ei pe treptele superioare ale fiinţei sale. Omul care
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străbate fără încetare această cale nu numai că nu-şi îngustează
orizontul vieţii, aşa cum ar putea să pară pentru cei superficiali
şi ignoranţi, dar totodată se situează pe un plan de la care lumea
şi viaţa, existenţa sa întreagă, capătă o cu totul altă înfăţişare.
Umilinţa este una dintre căile privilegiate prin care omul ia
cunoştinţă de starea sa autentică de a fi (de dincolo de feluritele
măşti şi fațade, care „dau bine“) şi de sensul existenţei sale.
Umilinţa pune astfel omul în slujba a ceva mai presus de el
însuşi. Prin umilinţă, omul nu se înjosește, nu se năruie pe sine,
ci se înalţă, se transformă, se construieşte pe sine. Calea
umilinței este o cale simplă, omenească a bunului-simţ, care
totodată este inocentă şi lipsită de orice pervertire. Prin ea
înţelegi cu adevărat că egoul nu are nimic esenţial de oferit şi că
recunoaşterea sinceră a slăbiciunilor proprii este, în mod
indirect, o dovadă a unei adevărate forţe profund
transformatoare.
La prima vedere, poate părea că umilinţa creează o stare pasivă
căreia îi lipseşte motivația, dar, în realitate, umilinţa nu este nici
doar pasivă, nici doar activă, şi, cu toate acestea, ea acţionează
prompt, cu mult mai multă uşurinţă, deoarece nu mai există
nimeni şi nimic care să opună rezistenţă acţiunilor corecte şi în
mod dumnezeiesc integrate.
Umilinţa este şi rămâne apanajul celor puternici. Umilinţa este o
atitudine profund nobilă, demnă, înălţătoare, inefabilă,
dumnezeiască. Ea semnifică, printre altele, recunoaşterea
profundă şi sinceră a valorii celuilalt şi acceptarea ei, mai ales
atunci când aceasta este – în mod evident – cu mult superioară
valorii proprii, aspect care presupune, însă, întotdeauna
discernământ spiritual.
Această virtute reprezintă, în simultaneitate, o forţă morală
unică, pe calea căreia omul se dovedeşte a fi foarte puternic, nu
în lumea aceasta a contingențelor, a temporalului, ci mai ales în
lumea spirituală.
Care sunt însuşirile evidente ale smereniei?
Smerenia veritabilă trebuie să pornească cu adevărat din inimă,
să fie sinceră, altfel mimarea ei este fățărnicie şi mândrie
mascată; ea trebuie să fie, de asemenea, îmbinată cu adevărata
cinstire şi dragoste de Dumnezeu şi cu încrederea deplină în
Dumnezeu, altfel ea este doar o slăbiciune; şi, nu în ultimul
rând, este necesar ca ea să se arate prin fapte şi să fie statornică
în toate împrejurările, altfel ea nu are nicio valoare morală.
Care sunt roadele principale ale trezirii plenare a stării de
smerenie în fiinţa noastră?
Fiinţa care şi-a trezit starea de umilinţă şi o trăieşte plenar în
universul său lăuntric manifestă o constantă ascultare faţă de
Dumnezeu şi simte o stare spontană de recunoştinţă pentru tot
ceea ce îi vine de la El. Pacea sufletului ei rămâne netulburată,
deoarece ea îşi înfrânează permanent imboldul după laude şi
măriri deşarte. O astfel de fiinţă îşi recunoaşte cu uşurinţă
greşelile şi se căieşte pentru păcatele sale, pe care apoi caută să
le îndrepte cât mai repede. Umilinţa înseamnă totodată depăşire,
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înseamnă creştere, înălțare, întărire lăuntrică dumnezeiască. Ea
poate fi mereu socotită drept una dintre marile forţe
dumnezeieşti de care dispune omul pentru formarea
personalităţii sale superioare şi pentru câștigarea neîntârziată a
Adevărului Dumnezeiesc Ultim. O altă consecinţă ce se
desprinde de aici este câștigarea şi experimentarea deplinei
libertăţi. Omul ascultă şi înfăptuiește atunci totul numai după
imperativele morale ce sunt totodată dumnezeieşti. Nimic nu-l
atinge şi nimic nu-l forţează să acţioneze altfel decât în sensul
respectării Voinţei divine şi a legilor omeniei – cinstirea
veritabilă, dragostea, dreptatea şi îngăduința deplină faţă de
aproapele său fiind alte caracteristici specifice fiinţei cu
adevărat umile.
Umilinţa aduce cu sine pacea dumnezeiască interioară.
Bunătatea dumnezeiască şi dragostea îi inundă întreaga fiinţă
celui umil. Sufletul lui pur este atunci întocmai ca o fereastră
deschisă către lumina cea dumnezeiască a spiritului. Trecutul şi
viitorul îşi pierd pentru el atracţia magnetică, iar atenţia îi este
atrasă în mod spontan, aproape fără efort, către trăirea
Momentului Prezent, către aici şi acum. O astfel de stare
plenară de umilinţă îndepărtează tot ceea ce este fals şi, în felul
acesta, revelează şi dă viaţă puterilor dumnezeieşti adevărate ce
sunt atrase în om.
Oamenii care trăiesc mereu în umilinţă au o înfăţişare foarte
simplă, iar fiinţa lor emană bunătate, bun-simţ, compasiune şi
smerenie. Pe chipul lor se citeşte calmul, privirea lor este fără
ascunzișuri; sunt plini de francheţe, sinceri, blânzi şi direcți, iar
atunci când vorbesc, cuvintele lor chibzuite izvorăsc dintr-o
înţelepciune oarecum sobră, dar plină de bun-simţ şi simplitate.
O astfel de persoană ce este foarte umilă întâmpină greutăţile
vieţii fără a le opune o încăpăţânată rezistenţă. Ea îşi foloseşte
cel mai adesea puterea de care dispune pentru a reuşi în tot ceea
ce face bun şi în mod dumnezeiesc integrat. Ea nu acţionează
pentru a-şi crea o identitate prin tot ceea ce face, ci pur şi
simplu pentru că, de fapt, consideră că aceasta este o încercare
cu care se confruntă atunci.
Totodată, aprofundarea stării de umilinţă îi asigură omului
câștigarea unui cumul de mari calităţi, căci, fiind umil, el este
totodată pur, lipsit de dorinţa înlănţuitoare de a poseda, dispus
să realizeze sacrificii binefăcătoare, atras de Adevăr, plin de
abnegaţie şi înţelepciune. Umilinţa conferă, de asemenea,
capacitatea uimitoare de a învăţa foarte repede din greşelile
altora şi mai ales din cele proprii, disponibilitate care,
deocamdată, este accesibilă doar celor care au atins un anumit
grad de înţelepciune. Umilinţa este cea care îi permite fiinţei
umane să privească dincolo de ego, ajungând astfel să îşi
recunoască cele mai mici greşeli şi să şi le asume cu multă
sinceritate şi responsabilitate.
Umilinţa dăruieşte, de asemenea, capacitatea de a vedea şi de a
judeca totul într-un mod cât mai obiectiv, divin inspirat, într-un
mod cât mai corect, ce se aseamănă într-o oarecare măsură cu
punctul de vedere al lui Dumnezeu.
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Cum putem trezi şi dinamiza această dumnezeiască virtute
a smereniei?
Cele mai la îndemână mijloace simple pe care le avem pentru
aceasta sunt: rugăciunea aproape permanentă pentru dobândirea,
în această direcţie, a ajutorului ce ne vine de la Dumnezeu;
luarea aminte la învăţătura sacră şi la pilda vieţii marilor
învăţători spirituali ai planetei; şi, nu în ultimul rând,
cunoaşterea adevărată şi profundă de sine, căci cine se cunoaşte
bine şi aşa cum se cuvine pe sine şi îşi cunoaşte atât însuşirile
bune, cât şi slăbiciunile, precum şi pornirile pătimașe, şi are
voinţă ca să le stăpânească poate evita prompt faptele rele şi
poate stărui din ce în ce mai mult în realizarea faptelor bune.
Înţelepţii spun că secretul esenţial al umilinței nu este să-ţi
imaginezi cât eşti de mare, ci mai degrabă cât eşti de mic, nu să
te agiți în legătură cu toate cele pe care consideri că le meriți şi
pe care ar trebui să le ai, ci mai degrabă să fii foarte mulţumit şi
recunoscător pentru ceea ce deja ai.
Adevărata umilinţă vine din pierderea conştientă, în mod ferm
asumată, a interesului faţă de toate tentaţiile ce sunt oferite de
către ego.
A urmări mai mereu, ba chiar cu fervoare şi perseverenţă,
asimilarea şi amplificarea stării de umilinţă înseamnă, înainte de
toate, a aspira în mod constant către dăruire, iubire nesfârşită,
către înţelepciune şi, mai ales, către Dumnezeu.
Care sunt tendințele lăuntrice nefaste care ne împiedică să
fim smeriți și umili?
Tendința nefastă contrară smereniei este mândria sau orgoliul,
adică patima de a ne considera neîncetat şi preponderent pe noi
înşine mai presus de ceilalți. De aici iau naştere multe alte
porniri rele, care împiedică starea de umilinţă să crească şi să
prindă rod în fiinţa noastră. Astfel de rele sunt: egoismul,
poftele rele necontrolate, invidia etc. Acestea scufundă fiinţa
umană în întunericul egotic al individualismului şi al separării
de adevăratul său Sine, dar şi de cei buni la suflet, înţelepţi şi
drepţi. Culmea răutăților este, însă, justificarea neîncetată a
tuturor păcatelor ce au fost săvârşite, demers care se face din
mândria deșartă de a ieşi mereu nevinovat. Înţelepţii chiar spun
că, pe când mândria face să apară moartea tuturor virtuţilor,
smerenia sau umilinţa face să apară moartea păcatelor şi conferă
viaţă tuturor virtuţilor.
Totodată este necesar să ştim că, de fapt, cunoaşterea fără
umilinţă duce la mândrie, iar umilinţa fără înţelepciune poate
duce la apariția anumitor defecte și chiar la prostie. A fi umil nu
înseamnă să te frângi imediat în faţa oricui şi să accepți chiar
orice. Umilinţa nu trebuie să fie niciodată confundată cu
slugărnicia lașă, cu docilitatea letargică sau cu supunerea oarbă
şi necondiţionată, ba chiar prostească şi fără sens. Se spune că
pentru a te ridica este necesar să ştii să te apleci. Docilitatea
înseamnă, într-adevăr, a te pleca, dar fără ca simultan să existe
sau să apară vreodată dorinţa de a te înălţa. Aceasta provine din
slăbiciune, din neputinţă, din teama de a nu fi persecutat etc. De
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cele mai multe ori, docilitatea este un comportament
inconştient. Atitudinea de falsă devoţiune, faptul de a fi
slugarnic sunt adeseori confundate, în mod tâmp, cu umilinţa
autentică, cu toate că nu este deloc aşa.
Pentru o „smerită cugetare“ este necesar ca totdeauna să rămâi
cu mintea în inimă, spun Sfinţii Părinţi, iar dacă omul a căzut
cumva în ispită prin mândria minţii, el o poate birui numai prin
virtutea ce i se opune: umilinţa. Tocmai de aceea, umilinţa se
află la temelia tuturor virtuţilor reale, dumnezeieşti.
O importantă revelaţie (intim corelată cu Legea rezonanţei
oculte) la care este necesar să reflectăm adeseori
În realitate, stările de umilinţă pe care le trăim sunt de fiecare
dată expresia unui proces de rezonanţă ocultă cu energia subtilă
sublimă a Atributului Dumnezeiesc al Umilinței Dumnezeieşti,
a cărei frecvenţă de vibraţie nu se modifică niciodată. Este
esenţial să reţinem că energia subtilă sublimă a Atributului
Dumnezeiesc al Umilinței Dumnezeieşti este nesfârşită, şi,
atunci când în universul unei fiinţe umane sunt întrunite
condiţiile specifice pentru a apărea un proces de rezonanţă
ocultă cu această energie dumnezeiască, ea este receptată sau,
altfel spus, este captată în Microcosmosul fiinţei umane, iar
apoi apare sau, altfel spus, este experimentată (direct
proporţional cu energia subtilă sublimă respectivă, ce
declanşează starea de umilință şi care este acumulată în aură)
starea de umilință.
Ceea ce se petrece atunci este, analogic vorbind, ceva
asemănător cu recepţia şi captarea unui anumit post de radio, de
îndată ce aparatul nostru de radio este în prealabil acordat pe
frecvenţa specifică şi exactă de vibraţie a acelui post de radio
emiţător. De îndată ce acordul pe frecvenţa de emisie a acelui
post de radio existent este în prealabil realizată cu precizie, prin
intermediul aparatului nostru de radio (ce funcţionează însă
optim şi este, de asemenea, branşat la o sursă adecvată de forţă
ce îi furnizează curentul electric de care are nevoie), devine
imediat cu putinţă să recepţionăm, exact pe frecvenţa de vibraţie
a acelui post emiţător, emisia neîncetată a acelui post de radio,
pe care o audiem oricâte ore dorim să o facem.
Această analogie semnificativă ne ajută să înţelegem modul
tainic în care apar şi sunt apoi trăite în universul nostru lăuntric
stările de umilinţă, care, aşa cum am arătat, sunt expresia vădită
a unui proces de rezonanţă ocultă cu energia subtilă sublimă a
Atributului Dumnezeiesc al Umilinței Dumnezeieşti. frecvenţa
specifică de vibraţie a acestei energii subtile sublime
caracteristice acestui atribut dumnezeiesc nu se modifică
niciodată, întocmai aşa cum frecvenţa caracteristică, distinctă,
de vibraţie a unui anumit post de radio emiţător rămâne mereu
aceeaşi, sau, altfel spus, nu se modifică niciodată. Acest aspect
analogic ne ajută să sesizăm în mod intuitiv procesul tainic de
rezonanţă ocultă, ce survine în universul fiinţei umane (în
anumite condiţii), cu energia subtilă sublimă a Atributului
Dumnezeiesc al Umilinței Dumnezeieşti, care este apoi
receptată, captată în Microcosmosul fiinţei umane şi care
generează starea de umilință ce este trăită ca atare, cu o
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intensitate ce este proporţională cu acumularea, fie mică, fie
mijlocie, fie mare a acestei energii subtile sublime a acestui
Atribut Dumnezeiesc. Este esenţial să reţinem că aspectele
tainice pe care le-am
am descris aici, referitoare la declanşarea
fiecărei stări de umilință,
ță, ca expresie a unui proces de rezonanţă
ocultă cu energia subtilă sublimă a Atributului Dumnezeiesc al
Umilinţei Dumnezeieşti, rămân valabile întru totul pentru
oricare alt Atribut Dumnezeiesc, cum ar fi: Atributul
Dumnezeiesc al Iubirii Dumnezeieşti, Atributul Dumnezeiesc al
Compasiunii Dumnezeieşti, Atributul Dumnezeiesc al Bunătăţii
Dumnezeieşti,
Atributul
butul
Dumnezeiesc
al
Erosului
Dumnezeiesc, Atributul Dumnezeiesc al Voii lui Dumnezeu,
Atributul Dumnezeiesc al Iertării Dumnezeieşti etc.

Mihail: la 12 ani în Athos

George CRASNEAN

„Lăsaţi copiii şi nu-ii opriţi să vină la Mine, că a unora
ca aceştia este împărăţia cerurilor!” (Matei 19, 14)
Mihail (Pîrlea) are 12 ani; este născut în Creta şi a trăit
la Roma până anul acesta. Mama lui, Corina, este originară
din Paşcani, iar tatăl său, Dumitru, este brăilean.

L

a Roma mai are o soră, Rafaela, şi încă doi fraţi: pe
Efrem-Nicolae
Nicolae şi pe Gabriel. Toţi aceştia sunt mai mici
decât el. Mihail l-aa ajutat în altar pe Episcopul Siluan
(Şpan) al Romei şi Italiei încă de pe vremea când nu împlinise
cinci ani, iar atunci când i-a văzut pe părinţii prodromi
prodromiţi –
Daniel şi Gherasim – s-a aprins mai tare în el dorul de
Dumnezeu şi a hotărât că trebuie „să se mute” în Athos.

– Da. Bravos! Voievodul care a făcut război în cer împotriva
balaurului.
– Dar cu şcoala cum te-mpaci?
– Deocamdată fac multă limbă greacă: şapte ore pe zi. Abia pe
urmă o să continui clasa a VII-a.
– Şi nu e cam mult?
- Învăţ greaca neapărat.
– Şi hainele cine ţi le-a făcut?
– Părintele stareţ. [Părintele Atanasie Prodromitul]
– Înseamnă că prodromiţii sunt părinţii ttăi aici. Adică ei au grijă
de tine, nu?
– Da.
– Şi cine a fost cu ideea ca tu să vii la şcoală în Athos? Mama
sau tata?
– Eu.
– Sigur?
– Da. Mi-aa povestit părintele Gherasim (Mariş, Prodromitul) de
spre athoniadă şi atunci m-am
am hotărât să vin în Athos.
– Să nu te superi că te „descos” într-atâta,
atâta, dar o fac fiindcă
vreau să scriu de spre tine. Şi nu atâta despre tine, cât de spre
alegerea ta. Tu vezi că noi toţi te îndrăgim şi te iubim. O să-ţi
să
explic eu acuma şi de ce. Vezi tu, fiecare dintre noi Îl
descoperim
rim pe Dumnezeu la un moment dat şi ne întoarcem la
el. Cu cât facem asta mai repede, cu atâta facem mai puţine
păcate. De aceea, când te vedem pe tine că L-ai
L ales la 12 ani, ni
se umple inima de bucurie că cineva atât de… mic a înţeles de
timpuriu cum stau
au lucrurile în viaţă. uite, eu o să şi scriu, ca tu
să-ţi aduci aminte – mai ales la vremea tinereţilor tale! – de spre
toate acestea.
– Bine. Mergeţi mâine la Dafni? Mă luaţi şi pe mine până în
Careia?
– Da. Te duci la Sarray, la şcoală?
– Da. A doua zi însă, n-aa voit să vină cu noi, pentru că am fost
nevoiţi să plecăm pe la ceasurile şapte de dimineaţă şi nu se
terminase încă Liturghia… Copilul este o binecuvântare de la
Dumnezeu, dar un copil credincios este o adevărată minune de
la el – am gândit, uitându-mă
mă după anii mei pierduţi, la
despărţirea de Mihail.

Mulțumirea
țumirea către Dumnezeu
În somn am văzut că am mers în Rai și un înger a venit
să mă însoțească.
țească. Mergeam unul lângă altul printr
printr-o
încăpere uriașă plină de îngeri.

Cel mai greu i-aa fost să se despartă de fraţi, după cum spune el.
– Şi mama? – l-am întrebat eu.
– Mă mângâie Maica Domnului aici şi mai îmi trece dorul –
mi-aa răspuns el, pe când tăifăsuiam la Prodromu.
– Auzi? Tu eşti „Mihail” sau „Mihai”?
– Mihail. „Cine este ca Dumnezeu?”.
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P

ovățuitorul meu s-a oprit la primul post de lucru și
mi-a spus:

– Aici este Secția
ția de Primire
Primire. Aici primim toate
cererile, sub formă de rugăciune, care merg la
Dumnezeu.
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Am privit în jur. Tot locul acela era plin de îngeri care primeau
și triau cererile scrise, ce se făceau stive voluminoase de hârtii
și însemnări de la oamenii din toată lumea.
Apoi am mers mai departe printr-un
un culoar lung până ce am
ajuns la al doilea post de lucru. Aici îngerul mi-aa spus:
– Aceasta este Secția
ția de Împachetare și Livrare
Livrare. De aici se
expediază bucuriile și binecuvântările la cei care le
le-au cerut.
Am luat aminte câtă mișcare
șcare era și aici. Nenumărați îngeri
alergau încolo și-încoace,
încoace, lucrând din greu, de vreme erau
nenumărate dorințele
țele care se ceruseră și trebuiau împachetate
pentru a fi trimise pe pământ.
Am plecat de aici și, în capătul unui alt culoar lung, ne
ne-am oprit
la ușa
șa unui post foarte mic. Spre marea meu uimire, acolo stătea
numai un înger, fără să facă aproape nimic.
– Aici este Secția Mulțumirilor, mi-aa spus încet îngerul meu.
Părea a fi puțin rușinat.

• Dacă ai bani în bancă, în portofel și ceva mărunțiș într-o
într
tipsie, ești
ști printre 8% dintre oamenii care duc o viață prosperă.
• Dacă te trezeștii astăzi mai sănătos decât erai ieri, ești
e mai
binecuvântat decât toți
ți cei care nu vor supraviețui până mâine.
• Dacă nu ai trăit niciodată experiența
ța fricii de război, a
singurătății
ții închisorii, a agoniei chinuirii și a săgetăturilor
foamei, ești înaintea
tea a 700.000 de oameni de pe acest pământ.
• Dacă te poți ruga într-oo biserică fără să fi atacat, arestat sau
executat, te vor invidia cu siguranță
ță în jur de 3.000.000.000 de
oameni din această lume.
• Dacă părinții
ții tăi sunt încă în viață și sunt încă
în împreună, ești
un om rar.
• Dacă poți
ți ține capul sus și să zâmbești, ești o excepție pentru
toți
ți cei care trăiesc în nesiguranță și în deznădejde.
– Am înțeles,
țeles, am spus eu. Dar acum ce să fac? Cum să încep?
– Să spui: Slavă Ție, Dumnezeule, pentru to
toate!, mi-a spus
zâmbind îngerul meu. Să numeri binecuvântările primite și să
conștientizezi
știentizezi
cât
de
privilegiat
ești.
Sursa:
marturieathonita.ro/multumirea-catre-dumnezeu
dumnezeu

– De ce aici nu este de lucru?, am întrebat.

Bradul de Crăciun: știați că....?!

– Este dureros, a suspinat îngerul. După ce oamenii primesc
bucuriile, forte puțini
țini sunt aceia care trimit mulțumiri.
– Dar cum poate mulțumi
țumi cineva lui Dumnezeu pentru
binecuvântările pe care le-aa primit?, am întrebat din nou.
– Foarte simplu, a răspuns îngerul. Trebuie să spui numai atât:
Îți mulțumesc, Dumnezeul meu!
– Dar, mai exact, pentru ce trebuie să mulțumim?
țumim?
– Dacă ai alimente în frigider, haine pe tine, un acoper
acoperământ
deasupra capului tău și un loc unde să dormi, ești mai bogat
decât 75% din oamenii acestei lumi.

Andreea LUPȘOR
Știți când a fost inaugurat primul brad decorat cu
luminițe
țe electrice? Sau de ce Italia a fost printre ultimele
țări care a preluat tradiția bradului de Crăciun?

P

lantele mereu verzi se află în centrul sărbătorilor cu
ocazia solstițiului
țiului de iarnă de mai bine de 3000 de ani
ani. In
jurul anului 1300 î.Hr., palmierul era în centrul atenției
aten
,
deoarece se credea că palmierul dă un vlăstar nou în fiecare
lună, astfel că el a devenit un simbol al anului încheiat.
În Italia, romanii decorau brazii cu lumănâri aprinse în onoarea
lui Saturn,
aturn, zeul agriculturii. Festivalul – denumit Saturnalia –
avea loc între 17 și 21 decembrie. În Europa Nordică, druizii,
preoții
ții Celților antici, foloseau ștejarul veșnic verde ca simbol
al vieții
ții eterne, în timp ce vikingii credeau că plantele mereu
verzi
zi erau plantele speciale ale zeului soarelui, Balder.

O placă octagonală din piața
ța orașului Riga poartă inscripția
”Primul copac de Anul Nou din Riga în 1510”. Pe baza surselor
scrise din secolul al XVI-lea, orașul
șul pretinde a fi avut primul
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brad de Crăciun. Aceste surse oferă informații
ții despre obiceiul
de a se aduna în jurul unui copac, în ajunului Crăciunului, când
oamenii din ghildele de negustori aduceau în pia
piață un copac
decorat. Obiceiul pare a fi provenit din Germania, unde brazii se
vindeau în piețe.
țe. Oamenii au început să vândă pentru prima
oară brazi cu ocazia Crăciunului în Germania. Din cauza
numărului mare de copaci tăiați,
ți, în 1561 o ordonanță dată în
Ammerschweier (Alsacia, pe atunci parte a Imperiului German)
stabilea că fiecare orășean avea dreptul la un singur copac, și că
acesta nu putea avea o înălțime
țime mai mare de aprox. 1,2 metri.
Una din primele mențiuni
țiuni ale bradului de Crăciun datează din
anul 1605, aparținând
ținând unui scriitor din Strasbourg. Acesta nota
că ”de Crăciun, oamenii aranjează copaci de Crăciun în
camerele lor; ei atârnă trandafiri confecționați
ționați din hârtie
multicolorată, mere, aur, zahăr și altele.”
.” Din acest moment,
copacii de Crăciun sunt menționați
ționați sporadic în diferite zone. În
secolul al XVIII-lea, principala decorațiune
țiune pentru bradul de
Crăciun erau lumânările aprinse. Prima apariție
ție în literatură
datează din 1774, în Suferințele
țele tănârului Werther
Werther, a lui
Goethe, în care se spune că Werther a găsit-oo pe Lotta ocupată
decorând bradul în duminica dinaintea Crăciunului.
ăciunului.
Cartea pentru copii Kriss Kringle's Christmas Tree,
Tree publicată la
Philadelphia în 1845, a contribuit enorm la răspândirea
popularității
ții bradului de Crăciun în Statele Unite, unde a fost
introdus de imigranții
ții germani. În 1865, președintele Franklin
Frank
Pierce a inaugurat primul brad de Crăciun la Casa Albă. După
apariția
ția hârtiei de împachetat, în anii 1880, cadourile, care până
atunci se agățau
țau în copac, au început să fie puse sub acesta.
Primul brad de Crăciun iluminat electric datează din 1882, la
doar trei ani după inventarea becului incandescent de către
Thomas Edison. Copacul a fost descorat cu globuri colorate și
luminițe
țe albe, albastre și roșii. Piața decorațiunilor de Crăciun a
cunoscut o dezvoltare impresionantă după 1890, când
ornamentele de sticlă suflată au fost introduse în America, tot
de către germani.

pentru a-l face cadou Prințesei
țesei Victoria. În curînd, obiceiul s-a
răspândit în întregul regat.
În 1896 un copac înalt de 30 de metri a fost instalat la Londra,
decorat cu mii de luminițe
țe și peste 20.000 de jucării, care au
fost apoi împărțite
țite copiilor săraci din oraș. Probabil cel mai
cunoscut brad de Crăciun din Marea
ea Britanoe este cel făcut
cadou Londrei, în 1947, de către ora
orașul Oslo. Anul acesta, al
65-lea
lea brad va fi dăruit Londrei de către norvegieni ca semn al
aprecierii relațiilor
țiilor dintre cele două țări din timpul celui de-al
de
doilea război mondial, când familia regală norvegiană și
guvernul s-au
au mutat la Londra după invazia germană.
Conform publicației
ției L'Osservatore Romano, Italia a fost una
din ultimele țări care a acceptat bradul de Crăciun deoarece
acesta era considerat, de biserica catolică, o practică protestantă.
prote
Abia Papa Paul al VI-lea
lea a început tradi
tradiția instalării unui brad
masiv în Piața
ța San Pietro din Roma. Bradul de anul acesta,
decorat cu 2500 de ornamente din aur și argint, a fost adus din
Ucraina. ”Este un simbol important al nativită
nativității lui Hristos
deoarece, prin crengile sale mereu verzi, ne aduce aminte de
viața
ța eternă.”, a declarat Papa Benedict al XVI-lea.
XVI

Pildă regelui Solomon despre drumul spre
fericire!
Personajul biblic Solomon, fiul lui David, este
recunoscut în istorie că unul dintre cei mai înţelepţi oameni.

P

ildă lui Solomon despre sensul vieţii şi împlinire.
„Când regele Solomon s-aa întors din munţi, după apusul
soarelui, cei adunaţi la poale l-au
l
întrebat:
— Eşti sursă noastră de inspiraţie. Cuvintele tale ne ating inima.
Iar înţelepciunea ta ne luminează mintea. Suntem flămânzi să te
ascultăm. Spune-ne: Cine suntem noi?
El le-a zâmbit şi le-a răspuns?
Voi, sunteţi
unteţi lumina universului. Voi sunteţi stelele. Voi
V sunteţi
altarul credinţei. în fiecare dintre voi este un univers. Grămădiţi
înţelepciunea în inima, ascultaţi-va
va inima, ascultaţi prin
dragostea voastră.
Care este sensul vieţii? Viaţă – este un drum, un scop şi o
victorie. Viaţă este un dans al iubirii.
ii. Misiunea voastră este să
înfloriţi. Să FII – e un dar pentru toată lumea. Viaţă voastră –
este istoria omenirii. De asta viaţă este mai frumoasă decât orice
teorie. Creează din viaţă ta o sărbătoare, pentru că asta este
adevărată ei valoare. Viaţă este compusă din prezent. Iar sensul
prezentului este să trăieşti în prezent.

Bradul de Crăciun a fost introdus în Marea Britanie de către
Prințul
țul Albert, care în anul 1839 a adus un brad din Germania
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De ce ne urmăreşte necazul? Ceea ce ai semănat, aceea vei
culege. Nefericirile sunt alegerile noastre. Sărăcia – este creaţia
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omului. Iar nemulţumirea este fructul neglijenţei. învinovăţind
pe cineva, îţi pierzi puterea. Nefericit este acel care nu se
cunoaşte. Sărac devine acel care pierde timpul în zadar. Nu
permite mulţimii să îţi omoare sufletul.
Cum să trecem peste nefericiri? Nu te analiza. Nu te compara şi
nu te împărţi. Mulţumeşte pentru tot ce ai. Bucură-te pentru că
bucuria crează minuni. Iubeşte-te, pentru că cei care se iubesc
pe sine, îi iubesc toţi. Roagă-te când eşti fericit şi ghinionul te
va evita.
Care este drumul către fericire? Fericiţi sunt cei care iubesc,
fericiţi sunt cei care mulţumesc. Fericiţii trăiesc în armonie.
Fericiţii văd adevărată frumuseţe a lumii. Fericiţii se bucură de
soare. Fericiţii sunt gata să primească soarele în braţe. Fericiţii
sunt liberi. Fericiţii iartă.
Cum să trăim în lumina? Savuraţi fiecare picătură a vieţii, o
viaţă trăită în zadar va da naştere nefericirii. şi să ştii că ceea ce
se află în interior, aceea se află şi în exterior. Lumea este
sumbră pentru că inima este sumbră. Fericirea este apusul
soarelui.
Cum să trăim în armonie? Trăieşte simplu. Nu fă rău nimănui.
Nu invidia. Lasă ca îndoielile să treacă şi nu caută altele noi.
Dăruieşte-ţi viaţă frumosului. Crează pentru artă, dar nu pentru
recunoaştere. Dă viaţă trecutului, uitându-l. Adu în lume ceva
nou. Umple-l cu iubire. Acolo unde este iubire – acolo este şi
Dumnezeu.
Trăieşte în armonie! Fii tu însuţi!”, este unul din mesajele lăsate
posterităţii de regele Solomon. Sursa: dozadesucces.
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