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Simboluri solare vechi de 10.000 de ani 
descoperite în Peştera Cizmei din Apuseni

Daniel ROXIN

 

          Speologii de la Clubul Speo-Zarand, prin cercetările 
lor de teren, au deschis o poartă spre misterele unei cavităţi 
carstice valoroase. Astfel, pe versanții de pe partea dreaptă 
a Cheilor Ribicioarei, pe teritoriul comunei Bulze
(jud. Hunedoara), din Masivul Grohot, aparţinător 
Munţii Metaliferi ai Apusenilor, ei au descoperit şi 
cartografiat o peşteră ce s-a dovedit plină de surprize. Zona 
cercetată este delimitată între Valea Ribicoara, Valea 
Bulzeștilor și Valea Găinii, fiind una deosebit de bogată în 
formațiuni carstice, unele foarte bine dezvoltate. 

 

intre toate formațiunile descoperite și cercetate în zona 
Ribicioara – Bulzești, cea mai misteriosă este 
Cizmei. În zonele superioare ale galeriilor acesteia au 

fost descoperite urme de locuire din neolitic, materializate în 
desene inscripţionate pe stâncă și diverse fragmente de unelte și 
arme din piatră. De asemenea în zona mai adâncă a pe
speologii au găsit fragmente osoase aparținând ursului de 
peșteră (Ursus Spealeus). 

 

Peştera Cizmei a fost descoperită oficial în anul 1975 de un 
grup îndrăzneț de speologi din Brad, condus de regretatul 
Costică Grueț. Are o galerie superioară accesibilă de doar 14 
metri şi se termină cu un puţ. În inima grotei, pereţii apar 
acoperiţi de cercuri, simple sau concentrice, linii orizontale şi 
verticale şi chiar cruci. Se distinge şi silueta un copac (
Vieții?). Acestea sunt urme lăsate de oamenii care s
acolo, în urmă cu 10 mii de ani. Cercurile sunt atât de bine 
desenate, încât e posibil să fi fost făcute cu un fel de compas. 
Cercul, ca simbol solar, este frecvent întâlnit în desenele 
preistorice și în primele tezaure de aur ale preantichității. 

D
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materializate în 

și diverse fragmente de unelte și 
arme din piatră. De asemenea în zona mai adâncă a peșterii, 

ținând ursului de 

 

a fost descoperită oficial în anul 1975 de un 
ț de speologi din Brad, condus de regretatul 
ț. Are o galerie superioară accesibilă de doar 14 

metri şi se termină cu un puţ. În inima grotei, pereţii apar 
rcuri, simple sau concentrice, linii orizontale şi 

verticale şi chiar cruci. Se distinge şi silueta un copac (Pomul 
). Acestea sunt urme lăsate de oamenii care s-au adăpostit 

acolo, în urmă cu 10 mii de ani. Cercurile sunt atât de bine 
ât e posibil să fi fost făcute cu un fel de compas. 

Cercul, ca simbol solar, este frecvent întâlnit în desenele 
și în primele tezaure de aur ale preantichității. 

Asemenea gravuri au mai fost găsite în ţări din vestul 
continentului, ca Marea Britanie sau Irlanda. Posibil ca aici, în 
Peştera Cizmei, să fi funcţionat un altar, un loc de trecere a 
omului primitiv, de pendulare între real şi ireal, de întâlnire cu 
Celălalt Tărâm. 

Până vom avea un studiu științific amănunțit al acestor desene 
rupestre vom lăsa taina care le-a acoperit atâta timp să î
în continuare datoria. Este adevărat că până la intrarea în peşteră 
trebuie escaladat un perete montan foarte abrupt. Totuşi, chiar 
în aceste condiții aparent vitrege, au ajuns acolo şi vânători 
vestigii istorice. Sunt urme care arată că cineva a încercat să taie 
bucăţi din stânca unde se află desenele!!!

 

Peştera Cizmei a fost cândva în administrarea 
când zona a fost declarată arie protejată, oficial, nu 
ocupă nimeni de grotă. În realitate, o îngrijeşte un club de 
speologie ce dorește să monteze aici o poartă metalică. Primăria 
din zonă promite că, dacă va primi peştera în administrare, va 
angaja un paznic şi o va transforma în obiectiv turistic. Ac
este declarată arie naturală protejată de interes naţional care 
corespunde categoriei a III-a IUCN (monument al naturii).

Iată adevărate comori ale plaiurilor româneşti ce au stat în 
întuneric zeci de mii de ani, iar acum scot capul la lumină, spre 
a fi cercetate şi înţelese. Iar noi, tocmai acum, ne pregătim să 
spunem „Adio” orelor de istorie din şcoli…

 
Cercetările istoricului Gabriel Gheorghe 

arată că geto-dacii au fost poporul 
primordial al Europei

 

Ing. Marvin ATUDOREI 

       Profesorul Gabriel Gheorghe studiază istoria străveche 
a spaţiului carpatic de mai bine de 40 de ani într
interdisciplinară  (ce implică domenii precum istoria, 
arheologia, geografia, geologia, fiziologia, lingvistica, 
etnologia, paremiologia, literatura, 
rigurozitatea unui om de ştiinţă de formaţie tehnică.

ercetările sale, bazate pe studiul sistematic a zeci de mii 
de lucrări, au fundamentat concluzia că spaţiul carpatic 
este vatra civilizaţiei euro-indiene şi că limba română 

este continuatoarea directă a limbii primare a Europei. O 
expunere a argumentelor domnului Gheorghe este prezentată de 

C

istorieistorieistorieistorie    
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ocupă nimeni de grotă. În realitate, o îngrijeşte un club de 

ște să monteze aici o poartă metalică. Primăria 
din zonă promite că, dacă va primi peştera în administrare, va 
angaja un paznic şi o va transforma în obiectiv turistic. Acum 
este declarată arie naturală protejată de interes naţional care 

a IUCN (monument al naturii). 

Iată adevărate comori ale plaiurilor româneşti ce au stat în 
întuneric zeci de mii de ani, iar acum scot capul la lumină, spre 

cercetate şi înţelese. Iar noi, tocmai acum, ne pregătim să 
spunem „Adio” orelor de istorie din şcoli… 

Cercetările istoricului Gabriel Gheorghe 
dacii au fost poporul 

Europei 

Ing. Marvin ATUDOREI – București 

Gabriel Gheorghe studiază istoria străveche 
a spaţiului carpatic de mai bine de 40 de ani într-o manieră 

(ce implică domenii precum istoria, 
arheologia, geografia, geologia, fiziologia, lingvistica, 
etnologia, paremiologia, literatura, arhitectura) cu 
rigurozitatea unui om de ştiinţă de formaţie tehnică.  

ercetările sale, bazate pe studiul sistematic a zeci de mii 
de lucrări, au fundamentat concluzia că spaţiul carpatic 

indiene şi că limba română 
continuatoarea directă a limbii primare a Europei. O 

expunere a argumentelor domnului Gheorghe este prezentată de 
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exemplu în tomurile I-V ale revistei Getica, editată de Fundaţia 
Gândirea. În plus, domnul Gabriel Gherghe este autorul a zeci 
de cărți și sute de articole pe tema istoriei poporului român. 

 

Gabriel Gheorghe afirmă într-o manieră tranșantă că 
„Realităţile istoriei poporului român sunt zdrobitoare şi nu 
admit nici un fel de replică. O să le vedeţi şi o să vă convingeţi 
singuri”. Vă prezint în continuare câteva dintre observațiile și 
concluziile sale. De menționat că cele mai multe dintre cărțile 
pe care le citează nu au fost publicate în România. Dumnealui 
le-a adus prin împrumut internațional sau prin mijloace 
personale, adunând în biblioteca sa peste 10.000 de volume. 
Domnul Gheorghe preferă să nu aducă în discuție argumentele 
istoricilor români care îi confirmă punctul de vedere, ca să nu 
apară acuzații de prozelitism. El citează în special savanți străini 
și universități străine celebre. 

În anii ’70 Franklin Murphy, cancelarul Universităţii California 
din Los Angeles (UCLA), a avut inițiativa de a realiza un studiu 
asupra resturilor arheologice din mileniul V înaintea erei 
noastre, în toată Europa. A trimis-o în acest scop în Europa pe 
Marija Gimbutas, care era profesoară de arheologie la 
Universitatea din California. În mod surprinzător, investigațiile 
au arătat că în Spania, Franța, Anglia, Germania nu există 
resturi arheologice din mileniul V.  

 

Cu excepția teritoriului carpatic. Concluzia transmisă la UCLA 
de Marija Gimbutas a fost că „Nu ne este clar de ce în Europa 
nu găsim nimic. E un deşert pur şi simplu în mileniul V înaintea 
erei noastre, dar în România am găsit peste 30.000 de 
statuete.” Harta descrieirii arealului arheologic din studiul 
Marijei Gimbutas indică foarte clar care este realitatea. Studiul 
publicat de doamna Gimbutas se numește The Goddesses and 
Gods of Old Europe și se referă la Europa Veche, Europa 
carpatică şi zonele pericarpatice. Datele obținute pe baza 

probelor arheologice arată că în mileniile V, IV, III înaintea erei 
noastre (deci acum mai mult de 6000 ani) existau pe teritoriul 
carpatic culturile Cucuteni, Ariuşd, Vădastra, Boian, Gumelniţa, 
Hamangia, Petreşti, Turda, Vinca, şamd. Pe vremea aceea nu 
existau Franţa, Anglia, Marea Britanie. Roma a fost fondată 
abia în anul 653 î.e.n. 

 

În anul 1922 a apărut la Universitatea din Cambridge, Marea 
Britanie, o lucrare intitulată The Cambridge History of India. 
Lucrarea a apărut în contextul în care la începutul secolului XX 
englezii aveau colonii și în Africa și în America de Nord și în 
Asia, care erau de regulă popoare inferioare lor din punct de 
vedere al dezvoltării sociale și culturale. Și totuși indienii le 
erau superiori din punct de vedere cultural. Atunci au vrut să 
știe ce-i cu acești indieni: de unde vin, care le este istoria? A 
fost întreprinsă o cercetare pe baza cărților vedice (care sunt 
cele mai vechi monumente literare ale umanității) și s-a făcut 
observația elementară că în Vede nu există mențiuni despre 
fauna specific indiană actuală (lei, trigri, cămile, elefanți), dar 
există în schimb dese mențiuni despre fauna carpatică (urs, lup, 
vulpe). Și atunci, pe baza acestor date dar și a altora, ei au 
stabilit în volumul I pagina 68 (au apărut șase volume până în 
1926) că nu există decât o singură arie în Europa de unde ar 
putea să provină indienii și anume aria mărginită la est de 
Carpați, la sud de Balcani, la vest de Alpii Austriei și la nord de 
munții care fac legătura cu Carpații. Adică Transilvania, care 
apărea astfel ca leagăn al civilizației de unde au plecat toate 
popoarele. Textual, la pagina 71, se afirmă clar: „Din acest 
spațiu (Transilvania) au plecat indienii, persanii, grecii antici, 
latinii, celții, germanii și slavii.”  Și, desigur, deducem că au 
plecat de pe aceste teritorii și cu limba. Oricine pleacă dintr-un 
spațiu poartă cu el limba. Aceasta este marca originii de unde 
te-ai născut și de unde ai plecat.  

 

Ei bine, să nu rămânem doar la ce spune Universitatea din 
Cambridge, deși nu este o dugheană oarecare, ci este o 
universitate serioasă și nu este protocronism român, nu poate fi 
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bănuită de protocronism român, mai ales în 1922. Să vedem ce 
spun și alți cercetători care nici nu citează (sau ignoră pur și 
simplu)  The Cambridge History of India. Să luăm un alt studiu, 
cel al lui Paul MacKendrick, care a fost profesor de istoria 
artelor la Universitatea americană din Wisconsin. El a scris o 
carte intitulată „Pietrele dacilor vorbesc”. Dar înainte 
de a publica această carte, a scris mai multe cărți din aceeași 
serie: „Piterele grecilor vorbesc”, „Pietrele romanilor vorbesc”, 
„Pietrele ibericilor vorbesc”, „Romanii perini” ș.a.m.d. Deci el 
cunoștea toate civilizațiile și vizitase mai ales vestigiile, 
construcțiile mari rămase de pe urma acestor civilizații. Și iată 
ce spune, la pagina 8: „Sarmisegetuza dacică, cetatea și locul 
sfânt al lui Decebal din creierii munților este una din cele mai 
impresionante așezări pe care le-am văzut până acum.” Deci 
văzuse tot ce e în Grecia, tot ce e în Roma, în Latium și în Italia, 
în Spania și așa mai departe. Și la apgina 9 spune „Îmi consacru 
cartea acelor oameni ai antichității române și istoriei lor de 
peste șase milenii.” Intersant, noi învățăm istoria în școli numai 
de la Traian și Decebal. Nu e scurtată oare prea tare istoria 
noastră? Și nu este singurul care o spune. Pot să vă mai citez 
zece autori care spun istorie de șase milenii. 

Revenind la harta întocmită pe baza studiilor Marijei Gimbutas, 
să observăm că aceasta este făcută pe baza resturilor 
arheologice. Resturile arheologice nu mint. Unde trăiește o 
populație, măcar scheletul rămâne acolo, că nu poți să îl iei cu 
tine când mori. Și cei care vin după noi le găsesc. Ei bine, 
în  mileniul cinci Franța nu are schelete, Germania nu are, dar 
găsim schelete din vremea aceea în spațiul carpatic. 

 

 De ce în spațiul carpatic? Ei bine, condițiile de mediu au fost 
hotărâtoare. La un congres internațional de istorie ținut la 
Edinburgh, capitala Scoției, prin anii 1970, la care a participat și 
doctorul Vasile Boroneanț (arheolog român) și profesorul Clyde 
Bolsal (de la Universitatea din Edinburgh) a fost stabilit unde au 
apărut cele mai vechi urme privind îndeletnicirea agriculturii. 
Determinarea s-a făcut pe baza cerecetărilor a patru universități 
celebre:  Oxford, Groningen, Berlin și Bohn. Și s-a 
concluzionaat că în anul 7800 înaintea erei noastre exista 
agricultură la Porțile de Fier. Iată date concrete de la care s-a 
putut pleca. Este important pentru că, așa cum spune Diodorus 
Siculus, scriitor grec, „agricultura a fost cea care i-a scos pe 
oamenii din starea de sălbăticie”. 

Dar mai e un fapt hotărâtor: sarea. E util să știm că niciun 
mamifer nu trăiește dacă nu are în corpul său 0,15% sare din 

masa corpului. Deci un corp de 100 kg ar trebui să aibă 
minimum 150 grame sodiu, altfel inima nu se mai contractă și 
animalul moare prin stop cardiac. Poate că ați văzut la țară că 
vaca din curtea țăranului se duce și linge bulgărele de sare. Este 
ceva instinctiv. Ei bine, de la granița cu China până la Oceanul 
Atlantic, la suprafața solului, sare ușor de exploatat nu este 
decât în spațiul carpatic. Da, zăcăminte de sare de acum șase 
mii de ani există și la Salzburg în Germania, există și în Polonia 
sau în alte locuri, dar la 30 metri adâncime. Cu ce săpai la 
adâncimea asta și de unde știai unde este sarea? Pe când la noi 
te duceai cu un bolovan, dădeai în masivul de sare, luai 
bulgărele de sare și îl aduceai și îl puneai în curte ca să nu-ți 
moară vaca și așa mai departe… Iată deci condițiile hotărâtoare 
care au determinat ca civilizația să se stabilească aici. Sigur, 
universitățile acestea străine pe care le cităm în continuare și 
savanții străini nu menționează sarea. Ei spun că nu le este clar 
de ce de aici pleacă totul. Dar asta este realitatea. Cine a 
stabilit? Dumnezeu, natura, nu putem să răspundem noi, dar 
asta este realitatea. Avem masive de sare la suprafața solului, 
după cum poate știți, la Praid, Turda, Aiud, Râmnicu Vâlcea, 
Slănic Prahova, Slănic Moldova ș.a.m.d. E plină țara! Bunicii 
noștri mai știu că sare se aducea și din slatine, adică dintr-un lac 
sărat. Și apoi găteau mâncare. Dar fără sare mâncarea nu se 
poate mânca. Și fără sare nu există viață! Ultima glaciaţiune 
Wurm s-a întins până la Carpaţii Păduroşi. Spaţiul românesc nu 
a fost afectat de glaciaţiune. Germania, de exemplu, a fost 
acoperită de gheaţă. Pe gheaţă vaca nu avea ce să pască şi nu 
avea unde să trăiască omul. Deci în momentul în care s-au topit 
gheţurile, de unde a expandat populaţia? De unde nu a fost 
afectată de glaciaţiune. Este elementar. 

 

Să vedem ce mai spune Paul MacKendrick privitor la statuetele 
de la Hamangia, care sunt datate cu o vechime de peste 6000 de 
ani. El observă – de exemplu la Gânditorul – realismul arhaic și 
simplitatea liniei demnă de invidia oricărui sculptor modern, 
care denotă o dimensiune spirituală nemaiîntâlnită în arta de 
până atunci și rareori atinsă după aceea. O spune cine? Un 
profesor de istoria artei de la Universitatea din Wisconsin. Să 
cităm un mic paragraf din lucrarea „Pietrele dacilor vorbesc”, la 
pagina 13: „Sanctuarele cu acoperișurile în două ape, 
împodobite cu ornamente acretelia, prezintă pe coamă și la 
marginile frontonului un rafinament arhitectonic pe care 
templele grecești și-l vor atinge după mai bine de o mie două 
sute de ani.” 

Am spus că toate populațiile sunt plecate de aici. Ei bine, grecii 
sunt plecați de aici. E hilar că unii vorbesc de influențe grecești 
în limba română. Cum să fie influențe grecești în limba română 
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când ei au plecat cu limba română? Există sute de cuvinte 
românești în greaca veche. Clement Alexandrinul, unul dintre 
părinții Bisericii greci, născut la Atena (nu protocronist român!) 
spune în Stromatele: „Grecii au luat totul de la barbari.” Ei 
bine, acești greci au plecat de aici prin mileniul doi-trei. 
Referitor la aceasta, un mare elenist francez, Pierre Leveque, a 
publicat într-o carte, L’Aventure grecque – Aventura greacă, 
harta plecării grecilor din spațiul carpatic. Nu este de la noi, este 
de la un mare elenist francez. 

Să-l mai cităm și pe Collin Renfrew, unul dintre cei care au 
introdus datarea cu radiocarbon 14 (carbon radioactiv 14). 
National Geographic i-a publicat în noiembrie 1977, un articol 
intitulat Europe changing past – Europa își schimbă trecutul. În 
acest articol se arată că „Date radiocarbon revizuite relevă o 
metalurgie înfloritoare în lungul Dunării pe la 4000 î.H. În 
estul Europei uneltele de cupru – care au fost datate în 
comparație cu cele găsite în Grecia pe la 2300 î.e.n. – au fost 
făcute în ceea ce sunt azi România, Bulgaria, pe la 4500 î.e.n.”  

Iată deci că sunt mai mult de 6000 de ani. Toată lumea este de 
acord că avem o civilizație de 6000 de ani. Dar istoria oficială 
din România pornește de acum 2000 de ani, de la Traian și 
Decebal. 

Să mai cităm și din East Gordon,  Géographie historique de 
l’Europe (Geografia istorică a Europei): „Regiunea cuprinsă 
între Alpii austrieci la vest și Dobrogea la est forma o provincie 
de cultură foarte avansată al cărui centru teritorial era 
Transilvania”.  

 

Dacia de întindea până la Marea Baltică și să îl cităm pe 
profesorul Trinkovski, un mare istoric polonez, care spune: 
„Noi, polonezii, suntem urmașii daco-geților care s-au întins 
până la Marea Baltică” și la fel spun și alți profesori, care 
recunosc că strămoșii lor sunt dacii și geții. 

Revenim la Gordon East: „Invaziile scite, venite din sudul 
Rusiei, pe la 700 î.H. au pus brusc sfârșit civilizației foarte 
dezvoltate a epocii Bronzului din țările carpato-danubiene”. Nu 
găsim niciun savant străin care să spună altfel. 

Profesorul Ralph Rowlett, profesor de Antropologie la 
Universitatea din Missouri, Columbia, SUA a participat în 
decurs de 20 de ani la cercetări pe diverse situri arheologice din 

România. Și el spune: „Pe teritoriul României pot afla prin 
intermediul arheologiei informații despre cea mai mare parte a 
preistoriei europene. Teritoriul României, situat în centrul 
geometric al continentului a servit deseori drept pod între 
Europa de Est și cea de Vest, Europa de Nord și cea de Sud. De 
aici, din spaţiul carpatic, respectivele culturi s-au răspândit 
înspre Europa de Vest, spre Marea Mediterană, Orientul 
Mijlociu şi Asia de sud”. 

Andre Piganiol, profesor la Sorbona spune: „Civilizaţia Europei 
este o civilizaţie târzie cu excepţia Balcanilor. Civilizaţia 
acestor țări din Europa trebuie căutată la nordul Peninsulei 
Balcanice.” Să observăm, mai în glumă mai în serios, că toți 
aceşti toți istorici nu s-au vorbit între ei, spune fiecare ce a 
descoperit în cercetările făcute. 

Foarte succint, și câteva aspecte despre limbă.  

 

Domnul Gabriel Gheorghe a publicat multe lucrări în care a 
prezentat dovezile că limba română veche este limba indo-
europeană comună. Domnul Gheorghe afirmă că din ea se trag 
toate limbile europene. De ce? În primul rând pentru că numai 
româna are rădăcini proprii. Limba trebuie să aibă rădăcini 
proprii. Franceza nu are rădăcini, latina nu are rădăcini, 
germana nu are rădăcini. Că limba romană este limba 
primordială rezultă din foarte multe aspecte. Observaţi că toate 
gradele de rudenie apropiată numai în limba română sunt 
definite prin reduplicări de silabe: ma-ma, pa-pa, ne-ne, da-da, 
le-le, ba-ba. Deci era modul cel mai simplu pentru ca unui copil 
să îi spui: e mama, e tata, e nenea şamd. Acest lucru se găseşte 
numai în română. Cuvântul „mama” este peste tot, este 
universal şi e natural, pentru că un copil pronunţă spontan. De 
ce trebuie să spun mother, muther. Toţi copii germani spun la 
început „mama”, nu „muther”. La fel este și la englezi, copiii nu 
spun de la început „mother”. 
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Continuăm cu câteva referiri la originile popoarelor, care așa 
cum spune profesorul Gabriel Gheorghe, cel mai probabil au 
plecat din zona teritoriului vechii Dacii.  

Englezii. Care este originea englezilor? Noi am învăţat la şcoală 
că sunt anglo-saxoni care veneau de prin Danemarca. Însă 
există o carte de istorie engleză de 550 de pagini, scrisă în 
latină, care se numește „De Anglorum Gentis Origine 
Disceptatio” (Cercetare asupra originii neamurilor englezeşti) și 
care a fost scrisă de profesorul Robert Sheringham. În această 
carte se spune că „Strămoşii noştri sunt geţii” și că „Geţii sunt 
cei mai puternici, sunt civilizaţi, au obiceiuri vechi şamd.” 
Cartea e un imn de glorie adresat geţilor. Acest autor este o 
celebritate în epocă pentru că este citat şi de Carolus Lundius şi 
de o serie de alţi autori. Deci iată că strămoşii englezilor sunt 
geţii. În Londra există Dacorum Campus (câmpul dacilor), 
apare pe hartă, este un oraş universitar. În revista People of all 
nations (nu a fost publicată în România) Florand Farboreaux 
scrie: „În timp ce vechii britoni alergau sălbatici prin păduri cu 
corpurile vopsite, pradă celor mai degradate superstiţii, 
civilizația de pe teritoriul actualei România era una avansată, 
având ordine, disciplină şi cultură.” 

 

Germanii. Germanus înseamnă în latină frate bun, din aceeaşi 
părinţi. Nu este o realitate etnică, este un grad de rudenie. Ei au 
fost numiți așa de către împăratuul Romei, Cezar. Probabil 
pentru că vorbeau aceeași limbă cu ei. Iată o dovadă: În 1567 
Heinrich Pantaleon publică în Elveția o carte numită „Cartea 
eroilor naţiunii germane”. Cine sunt eroii naţiunii germane? Se 
poate vedea scris negru pe alb: Dacus, Zamolxis, Dromihete, 
Burebista, Deceneu, Decebal şamd. Deci acum 500 de ani 
aceștia erau considerați de Pantaleone, care era un mare savant 
german,  eroiii națiunii germane! 

În mod similar, în anul 1667 Laurentius Toppeltinus publică 
cartea (scrisă tot în latineşte): „Despre originea şi căderea 
transilvănenilor”, unde spune clar: „Strămoşii germanilor sunt 
dacii.” 

Și Leibnitz, care a fost o glorie a umanităţii, în cartea sa 
Collectanea Etymologica (publicată la Hanovra în anul 1717) 
spune și el că strămoşii germanilor sunt dacii şi geţii. 

Profesorul Reynolds în anii noştri, după 1970, publică o carte 
The geat of Beowulf. Beowulf este cea mai veche epopee 
britanică, scrisă în sec IX, dar se referă la fapte şi din sec.VI. 

Rezultatul cărţii: „Geaţii sunt geţii!” Profesorul Reynold scrie: 
„Geţii desemnaţi în sursele latine ca cei mai străluciţi popor 
dintre toate popoarele germanice.” 

 

Spaniolii. Cine sunt strămoşii spaniolilor? Cronicile spaniolilor 
spun că nu puteai fi rege al 
Castiliei sau nobil castilian (Castiliza era zona care reprezenta 
Spania în vremea aceea) dacă nu dovedeai că te tragi din goţi. 
Dar s-a făcut multă vreme confuzie cu acești aşa-zişi goţi. Ei 
bine, într-o carte celebră a istoricului Iordanes, „Despre 
originea şi faptele geţilor”, se arată foarte clar că goții sunt 
geţii. Şi peste 40 de autori sunt de acord că cei pe care înainte îi 
numeam geţi îi numim acum goți. Deci este o schimbare de 
vocală, nu este un alt popor, nu avea de unde să apară. 

Latinii. Mommsen, care scrie Istoria Romei în 7 mari volume 
(dintre care numai 4 sunt traduse în România) spune clar: „Nici 
vorbă de legenda lui Eneas de la Troia.” Troienii sunt plecaţi 
din Carpaţi, la fel ca şi grecii. A fost un război fratricid 
(războiul greco-troian). În concluzie şi latinii sunt plecaţi din 
Carpaţi. O spune Mommsen clar. Au venit prin Europa, au mers 
prin Alpii Austriei şi au coborât către sud. 

O profesoară de la Universitatea din Milano, Pia Loza Zambotti 
spune clar (într-o carte publicată în 1947): „Din spaţiul carpatic 
au venit în Italia, traversând fie Marea Mediterană, fie prin 
Munţii Alpi coborând în sud şi au dat naştere latinilor.” Și 
pelasgii sunt un subiect extraordinar. Pelasgii sunt strămoşii 
grecilor, latinilor, troienilor şamd. Pelasgii sunt plecaţi din 
Carpaţi, sunt populaţie carpatică. 

Felix Conseau (1806-1870), celebru scriitor francez publică 
„Naţionalitatea şi regenerarea ţăranilor moldo-valahi”. Ei 
bine, în această carte ne arată clar cu documente cum pelasgii 
au ajuns în Italia şi au dat naştere latinilor, cum au ajuns în 
Grecia şi au devenit atenieni, spartani. Şi spune şi Herodot. 

Indienii şi cărţile Vedice. Toate cărţile româneşti care scriu 
despre cărţile Vedice spun: Vedele indiene. Vedele nu sunt 
indiene, Vedele sunt carpatice, sunt opere ale poporului român. 
Jawaharlal Nehru (fost prim-ministru al Indiei, o mare 
personalitate indiană) spune: „Vedele sunt opera arienilor care 
au invadat bogatul pământ al Indiei. Ei au adus ideile lor care 
au născut Avestha în Iran şi Vedele în India”. 
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În Ediţia Vedelor franţuzească (noi nu avem o Ediţie a Vedelor) 
se spune: „Nu există arheologie vedică. Nicio urmă atribuită 
arienilor nu a fost găsită pe solul Indiei. Nici olărit, nici 
bijuterii, nimic care să reprezinte ilustrarea Vedelor
schimb toate le găsim în Carpaţi. Păi cum se face că Vedele 
sunt atibuite Indiei dar toate descrierile sale le găsim în Carpa

Satvaparapa Dosha Goswami, un istoric indian, spune clar: „
vremuri Vedele erau transmise pe cale orală. Dar mai târziu 
înţeleptul Vyasa a dat tuturor shastrelor Vedelor o formă 
scrisă.” 

Rabindranath Tagore, un mare poet indian, spune: „
arienii au venit în India, pădurile noastre le-au oferit adăpost 
lor şi turmelor lor împotriva căldurii soarelui. Ei au putut să 
găsească acolo tot ceea ce aveau nevoie. Astfel, triburile lor 
patriarhale s-au statornicit la început și, susţinută de condiţii 
naturale, cultura lor s-a putut dezvolta în voie.” 

Raportul guvernului indian, India 1956: „Din punct de vedere 
numeric indii sunt grupul cel mai numeros. Ei se găsesc în 
principal în nordul Indiei, în centrul Decanului şi pe coasta de 
Vest. Ei au capul lung, feţele nu prea lungi, iar bărbia nu e 
foarte proeminentă. Pielea cafeniu deschis. Din pu
genetic şi fizic ei fac parte din neamul din sudul Europei

Fără îndoială Rama şi Sita sunt plecați din Munţii Buzăului. 
Cartea lui Nicolae Miulescu – Dacia, țara zeilor
detaliile legate de aceste aspecte. 

La Sarmisegetuza s-a descoperit o inscripţie sub formă de 
trident, cel folosit după aceea de familia Brâncoveanu, aşa cum 
a fost și este cunoscut şi în India, simbolul lui Shiva. Era o 
bucată mare de 1m/2m. Muncitorii au primit ordinul să distrugă 
acea placă. Însă ea a fost salvată. A fost dusă la muzeul din 
Orăştie, care nu a expus-o însă niciodată.  
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În Ediţia Vedelor franţuzească (noi nu avem o Ediţie a Vedelor) 
Nu există arheologie vedică. Nicio urmă atribuită 

solul Indiei. Nici olărit, nici 
bijuterii, nimic care să reprezinte ilustrarea Vedelor.” În 
schimb toate le găsim în Carpaţi. Păi cum se face că Vedele 
sunt atibuite Indiei dar toate descrierile sale le găsim în Carpați? 

ic indian, spune clar: „Pe 
vremuri Vedele erau transmise pe cale orală. Dar mai târziu 
înţeleptul Vyasa a dat tuturor shastrelor Vedelor o formă 

Rabindranath Tagore, un mare poet indian, spune: „Când 
au oferit adăpost 

lor şi turmelor lor împotriva căldurii soarelui. Ei au putut să 
găsească acolo tot ceea ce aveau nevoie. Astfel, triburile lor 

susţinută de condiţii 
 

Din punct de vedere 
numeric indii sunt grupul cel mai numeros. Ei se găsesc în 
principal în nordul Indiei, în centrul Decanului şi pe coasta de 
Vest. Ei au capul lung, feţele nu prea lungi, iar bărbia nu e 

Din punct de vedere 
genetic şi fizic ei fac parte din neamul din sudul Europei.” 

ți din Munţii Buzăului. 
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erit o inscripţie sub formă de 
trident, cel folosit după aceea de familia Brâncoveanu, aşa cum 

și este cunoscut şi în India, simbolul lui Shiva. Era o 
bucată mare de 1m/2m. Muncitorii au primit ordinul să distrugă 

A fost dusă la muzeul din 

 

Este foarte interesant că în cadrul unei cercetări realizată în anii 
1994-1995, comandată de Guvernul României, a fost 
descoperită în zona fostei capitale dacice, Sarmisegetusa, o 
rețea de conducte ce fuseseră utilizate pentru alimentarea cu 
apă. Așa cum se poate vedea în fotografia alăturată, aceste 
conducte sunt înzestrate cu îmbinări de o precizie uimitoare. 
Ceea ce este încă și mai uimitor este că ele sunt plasate sub 
nivelul arheologic al civilizatiei dacice clasice, datarea cu 
radiocarbon C 14 indicând că ele au o vechime de peste 7000 de 
ani. Mai multe detalii de exemplu în articolul 
7.000 de ani  

Un alt obiect care răstoarnă complet concep
daci este faimosul „cui dacic”,  ce a fost chiar analizat la mai 
multe laboratoare de specialitate 
particularitate că nu a ruginit absolut deloc în pofida vechimii 
sale mai mare de 2000 ani. Mai multe detalii
dacic sau cuiul lui Pepelea. 

Faptul că sub Sarmisegetusa s-ar afla ruinele unui ora
vast, ce nu a fost încă explorat de arheologi, a fost indicat de 
mai multe scanări efectuate de ruși sau de englezi. Informația a 
mai apărut sporadic și în presă, de exemplu în articolul
BOMBĂ pe care ruşii au lansat-o despre România. „Sub 
Sarmizegetusa s-ar afla îngropat un ORAŞ cât Bu

 
Învingătorii daci de pe Arcul lui Galeriu

din Salonic (Grecia)

Conf. univ. dr. George V. GRIGORE 

        Dacă ni se spune că Monumentul de la Adamclisi
Columna lui Traian sunt mărturii în piatră ale pierderii 
unor bătălii sau războaie de către geto
monument ce celebrează o victorie a acestei armate: 
de triumf al lui Galeriu din Salonic (Grecia).

n vara anului 2014 am vizitat Salonicul, spre a 
unicele monumente de aici. Salonicul, cel numit 
transliterat Thessaloniki, în macedoneană 

numit Solun, în aromână Sărună, în meglenoromână 
mai este denumit și Selânik (în turcă)
fiind al doilea oraș ca mărime din Grecia
din regiunea Macedonia (regiune traco
o populație de aproximativ 800.764 locuitori incluzând 
suburbiile. Oraşul a fost stăpânit de
zbuciumate de către romani, bizantin
greci. Tesalonicul, Solun sau Săruna, este unul din locurile unde 
a propovăduit apostolul Pavel, dar şi un fel de capitală a unei 
regiuni în care s-au scris pagini importante din istoria păstorilor 
vlahi (români), urmași ai Geților de Aur primordiali. 

Î

istorieistorieistorieistorie    
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Este foarte interesant că în cadrul unei cercetări realizată în anii 
1995, comandată de Guvernul României, a fost 

descoperită în zona fostei capitale dacice, Sarmisegetusa, o 
ea de conducte ce fuseseră utilizate pentru alimentarea cu 

șa cum se poate vedea în fotografia alăturată, aceste 
conducte sunt înzestrate cu îmbinări de o precizie uimitoare. 

și mai uimitor este că ele sunt plasate sub 
logic al civilizatiei dacice clasice, datarea cu 

radiocarbon C 14 indicând că ele au o vechime de peste 7000 de 
ani. Mai multe detalii de exemplu în articolul Conducta de peste 

Un alt obiect care răstoarnă complet concepțiile oficiale despre 
ce a fost chiar analizat la mai 

multe laboratoare de specialitate și care are strania 
t deloc în pofida vechimii 

sale mai mare de 2000 ani. Mai multe detalii în articolul Cuiul 

ar afla ruinele unui oraș foarte 
vast, ce nu a fost încă explorat de arheologi, a fost indicat de 

și sau de englezi. Informația a 
și în presă, de exemplu în articolul Vestea 

o despre România. „Sub 
ar afla îngropat un ORAŞ cât Bucureştiul”.  

Arcul lui Galeriu 
din Salonic (Grecia) 

Conf. univ. dr. George V. GRIGORE – București 

Monumentul de la Adamclisi și 
sunt mărturii în piatră ale pierderii 

unor bătălii sau războaie de către geto-daci, există și un 
monument ce celebrează o victorie a acestei armate: Arcul 

din Salonic (Grecia).  

n vara anului 2014 am vizitat Salonicul, spre a admira 
unicele monumente de aici. Salonicul, cel numit 

în macedoneană și bulgară fiind 
, în meglenoromână Săruna, 

(în turcă), Salonika sau Salonica, 
Grecia și principalul oraș 

regiunea Macedonia (regiune traco-getă). Acest oraș are azi 
ție de aproximativ 800.764 locuitori incluzând 
Oraşul a fost stăpânit de-a lungul istoriei sale 

zbuciumate de către romani, bizantini, veneţieni, otomani şi 
greci. Tesalonicul, Solun sau Săruna, este unul din locurile unde 
a propovăduit apostolul Pavel, dar şi un fel de capitală a unei 

au scris pagini importante din istoria păstorilor 
de Aur primordiali.  
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Despre legenda numirii aromâne și meglenoromâne a 
acestui oraș, aceasta face trimitere la cuvântul „sare”, ca sursa a 
numirii sale (referitor la ieșirea sa la mare). De menționat este 
faptul că specialiștii spun că numele este moștenit direct din 
latinescul Salona, pentru că noi – vlahii, aromânii, 
meglenoromânii, sau pur și simplu românii de pretutindeni – nu 
am avut cuvinte în limba noastră, așa cum nu prelucram nici 
aurul, nu aveam nici fortificații, nici nume de botez, ci așteptam 
la „minunea romană” să ne dea cuvinte și minte. Eu cred că de 
la ei, de la vlahii primordiali, și nu de la grecii care au venit mai 
târziu pe aceste meleaguri (este o regiune clară a vlahilor), au 
preluat denumirea bulgarii și grecii, care astăzi îi zic Solun. 
Numele actual al orașului a fost dat după frumoasa 
Thessalonica, soră a lui Alexandru cel Mare (tracul get) - cel 
care a fondat orașul - și soție a lui Cassandru. Ea a fost numită 
așa de tatăl ei Filip al II-lea, pentru că atunci când a auzit de 
nașterea ei, tocmai repurtase victoria asupra locuitorilor 
din Focida, cu ajutorul thessalilor (Tesalia-Nike). După 
cucerirea romană (146 î.Hr.) a fost capitala provinciei 
Macedonia și era condusă de un praetor. Potrivit lui Strabon, 
Tesalonicul a fost înființat pe locul unei terme antice, fiind 
format din unirea a douăzeci și cinci de mici sate. Orașul antic a 
fost proiectat de către Hippodaminan, în blocuri rectangulare. 
Dezvoltarea sa a fost încurajată de către existența portul său 
important și, în timpul perioadei romane, prin faptul că a fost 
numit capitală a Macedoniei. Când romanii au legat celebra Via 
Ignatia, drumul istoric ce unea Răsăritul și Apusul, de Salonic, 
orașul a devenit și mai prosper. Aici a fost exilat cunoscutul 
orator roman Cicero (58-57 î.Hr.). Sub Caesar Augustus, 
Salonicul a devenit cel mai important centru militar din 
Macedonia. Mai târziu, orașul a servit ca reședință lui Pompei și 
trupelor sale 49 î.Hr., când a trebuit să se refugieze aici de 
Iulius Caesar. Orașul a prosperat în continuare sub împărații 
Adrian, Traian și Dioclețian, îmbogățindu-se în temple și clădiri 
monumentale. În secolul al III-lea d. Hr. (254) Salonicul avea să 
iasă învingător în confruntarea cu atacul goților. Împăratul 
Galeriu a trăit în acest oraș, după ce a devenit împărat al 
jumătății răsăritene a Imperiului Roman, sub conducerea lui 
Dioclețian. Galeriu a fost și cel care a instituit persecuții 
împotriva puternicei comunități creștine din Tesalonic, el fiind 
adept al vechii religii daco-traco-gete. Unul dintre martirii 
acelor timpuri a fost Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir, 
devenit ulterior ocrotitorul orașului. Tetrarhia din care făcea 
parte și Galeriu (de la grecescul tetra, patru și arhos, șef; semn 
al numărului 4, al Iglisiei, al Vechii Biserici Valaho-Egiptene, 
al Tetrapilonului, al Celor 4 colțuri ale Lumii, ca semn al fixării 
acestuia) era un sistem de guvernare și de administrare a 
Imperiului Roman, conceput de Dioclețian, în anul 293 (Gaius 
Aurelius Valerius Dioclețianus („Gaius” de la Mama Gaya 
Vultureanca (era get, la origine, adept al acestei religii, ca și 
Galeriu de altfel); 244–311), cunoscut drept Dioclețian, a 
fost împărat roman de la 20 noiembrie 284 până la 1 mai 305). 

În acea vreme Imperiul a fost condus de doi auguști (Dioclețian 
la Nicomedia (azi Izmit, în Turcia) și Maximian (la Milano, în 
Italia)) și doi cezari (Galerius la Sirmium, în Panonia, și 
Constantin Chlorus, la Treviso). Însă, între aceștia, exista o 
ierarhie. Dioclețian îi domina pe colegii săi, și fiecare cezar 
trebuia să fie succesorul augustului său. Dioclețian a crezut că 
astfel rezolvă dificultățile administrative și judiciare, pe care le 
crea un Imperiu devenit prea mare pentru un singur împărat și o 
singură administrație: tetrarhia îi părea ca o soluție sigură de a 
asigura permanența, eficiența și unitatea puterii imperiale. 
Sistemul său nu a supraviețuit; după abdicarea lui Dioclețian, în 
anul 305 d.Hr., el s-a deteriorat rapid, ducând la anarhie și 
războaie civile, care nu vor înceta decât în anul 312, o dată cu 
victoria lui Constantin asupra rivalilor săi. Odată cu împărțirea 
Imperiului Roman în pars Orientis și pars Occidentis, Salonicul 
se va afla inclus în viitorul Imperiu Bizantin. Sub împăratul 
Constantin cel Mare, construirea unui nou port artificial, cât și 
alte îmbunătățiri aduse celui vechi, dar și începerea construirii 
fortificațiilor orașului, au condus la considerarea acestuia drept 
cel mai important oraș aflat în nordul Greciei. Totuși fondarea 
orașului-capitală Constantinopol și concentrarea puterii politice 
și religioase în acest oraș va îndepărta Salonicul de rolul central 
la care putea să spere prin poziția sa geografică privilegiată. 
Teodosie cel Mare (379-395) s-a convertit la creștinism în acest 
oraș în timpul unei epidemii. Mai târziu acesta a emis Edictul de 
la Tesalonic (380) care a interzis cultul păgân. În anul 390 
Teodosiu I a dispus masacrarea populației care se revoltase, 
atunci existând între șapte și zece mii de victime. Începând din 
secolul următor, Thessalonica a devenit capitala prefecturii 
Illyricum, vastă circumscripție a imperiului, care îngloba 
cvasitotalitatea Peninsulei Balcanice. Începând din secolul al 
VI-lea, numeroase triburi slave s-au instalat în regiunea 
Tessalonicăi. Mai multe atacuri au avut loc contra orașului de-a 
lungul întregului secol al VII-lea, iar imperiul, foarte angajat pe 
frontul oriental, intervine cu slăbiciune. În anul 904, Salonicul a 
fost asediat și ocupat de către saracini (pirații arabi), care au luat 
22.000 din cetățenii săi ca sclavi. Salonicul s-a aflat inclus în 
Imperiul Bizantin, până când a fost cucerit în Cruciada a IV-a 
(1204) și a devenit capitală a Regatului Cruciat al Salonicului. 
În ciuda invaziei a devenit cel mai mare fief al Imperiului Latin, 
care acoperea cea mai mare parte din nordul și centrul Greciei. 
Orașul a fost dat de împăratul Baldwin I, rivalului său Bonifaciu 
de Montferrat, fiind ocupat încă o dată de către despotul 
bizantin Theodor Comnen Dukas, conducătorul grec de Epir, în 
anul 1224. În 1235, țarul Ivan Asen al II-lea al Bulgariei a 
subjugat Despotatul de Epir și a făcut pe conducătorii 
Salonicului vasalii săi. Orașul a devenit subordonat Imperiului 
de la Niceea în 1241, fiind pe deplin anexat în 1246. La anul 
1264, Salonicul este recuperat în totalitatea sa de către Imperiul 
Bizantin. Orașul a căzut apoi sub ocupația turcilor otomani în 
anul 1387, urmând câteva secolele de control turc. Aceștia au 
pierdut această cucerire în urma înfrângerii lor în Bătălia de la 
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Ankara împotriva lui Tamerlan, în anul 1402, când turcii învinși 
au fost obligați să restituie un număr de teritorii bizantinilor. 
Neputând să se apare împotriva Imperiului Otoman, aflat în 
permanentă expansiune, despotul bizantin Andronikos 
Palaeologus vinde orașul puternicii Veneții în anul 1423, cea 
care îl va păstra sub autoritatea sa până în anul 1430. În acel an, 
sultanul turc Murad al II-lea, după un asediu de trei zile preia 
controlul asupra orașului. În toată această perioadă, în ciuda 
invaziilor intermitente, Salonicul a susținut o populație 
numeroasă și un comerț înfloritor, care rezultă și din efortul 
intelectual și artistic, care pot fi urmărite în numeroase biserici 
și fresce din epocă și de titlul de savanți și profesori existenți 
acolo, cum ar fi Thomas Magististos, Demetrios Triklinios, 
Nichifor Choumnos, Constantin Armenopoulos și Nil 
Kabasilas. Exemple de artă bizantină au supraviețuit în oraș, în 
special mozaicuri în unele dintre bisericile sale istorice, inclusiv 
în Bazilica Hagia Sofia și Biserica Sfântului Gheorghe.  În 
1492, aproximativ 20.000 de iudei care au fost exilați din 
Spania, au repopulat orașul. În secolul al XVI-lea, evreii se 
spune că ar fi fost încă majoritari în oraș. Suleiman I Magnificul 
a efectuat reparații extinse și adăugiri cunoscutului Turn Alb 
(1430), care a fost la început parte a ansamblului de apărare din 
zona de coastă, iar mai târziu închisoare. În timpul primului 
război balcanic, Salonicul a fost eliberat de ocupația turcă, în 
anul 1912, orașul fiind cedat Greciei. Salonicul este orașul natal 
al lui Mustafa Kemal, cunoscut ulterior ca Ataturk, părintele 
Turciei moderne. Casa în care s-a născut este în prezent muzeu, 
fiind și sediul Consulatului Turciei la Salonic. În anul 1997 
Salonicul a fost Capitală Europeană a Culturii. În Salonic se 
află în prezent cea mai importantă Universitate din Grecia, 
având mai mult de 60.000 de studenți. Monumentele 
paleocreștine și bizantine aflate în Salonic au fost înscrise în 
anul 1988 pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO. În 
localitățile din împrejurimile Salonicului locuiește și astăzi o 
importantă comunitate de aromâni și meglenoromâni (vlahi, 
români), cărora statul român ar trebui să le acorde o mai mare 
atenție, dar și cetățenie. 

Trec turiștii români prin Salonic (Grecia) și văd un 
monumental Arc de Triumf tocit de vremi și vremuri, văd o 
ciudată biserică rotundă și văd ruinele unui mare palat imperial, 
dar taina acestora nu o cunosc în totalitate. Toate acestea sunt 
legate de existența împăratului roman cu origini geto-dace 
Galeriu, cel care nu a uitat când a ajuns pe tronul imperial cine 
este cu adevărat și de unde a plecat pe lungul drum al vieții. 
Profesorul și scriitorul Ion Coja avea să spună în lucrarea sa 
„Transilvania – invincibile argumentum”: „Acest Galeriu, care 
ar merita mult de la cunoștiința noastră românească, este un 
nume perfect necunoscut pentru elevii noștri și chiar și pentru 
mulți profesori de istorie”.  Împăratul Galeriu, fost Cezar în 
perioada 293-305 și Augustus între anii 305-311, a comandat 
construcția acestor două structuri (Arcul și Rotonda) ca 

elemente ale unui ansamblu arhitectural imperial, legat de 
palatul său din Salonic, lângă care se afla și un mare hipodrom. 
Aceste trei structuri monumentale au fost conectate printr-un 
drum care trecea prin arc care se încrucișa cu drumului principal 
al orașului. Arcul lui Galeriu sau Kamara (fiind o structură 
acoperită, era asemănătoare cu o „cămară”), cum îi spun 
localnicii - din care se păstrază mai puțin de jumătate - se află 
pe ceea ce este acum strada Via Egnatia & Dimitrios Gounari, 
într-un vechi cartier al orașului Salonic (Săruna, cum îi spuneau 
geto-dacii, sau vlahii actuali). Magnificul monument a fost 
construit în perioada 298-299 d. Hr. și dedicat în 303-304 d.Hr., 
pentru a sărbători victoria tetrarhul Galerius asupra uriașei 
armate a perșilor sasanizi și capturarea căpeteniei lor, Ctesifon, 
în 297-298. Structura sa este de octopylon (opt-stâlpi; semn al 
octogonului), formând un arc triplu, care a fost construit cu un 
miez de zidărie și cu panouri de marmură împodobite 
sculptural. Interesant este faptul că pe Arcul de Triumf, în unele 
din scenele sculptate pe pilaștrii, soldații care îl însoțesc pe 
împăratul Galerius poartă steaguri dacice în formă de balaur. 
Deschiderea centrală a arcului a fost de 9,7 m lățime și 12,5 m 
înălțime, iar deschiderile secundare de cealaltă parte, au fost de 
4,8 m lățime și 6,5 m înălțime. Arcul central era calibrat pe 
partea din Via Egnatia (drumul roman primar, ce conducea de 
la Dyrrhacium, la Bizanț), care a trecut prin oraș ca un 
Decumanus (stradă mare, est-vest). Pilaștrii centrali, printre care 
trece Via Egnatia, susțineau o cupolă, iar pilaștrii laterali 
susțineau câte un arc. Deasupra pilaștrilor mari existau nișe 
arcuite în care erau amplasate statuile celor patru împărați ai 
Tetrarhiei: Dioclețian și Galerius în nișele dintre est și 
Maximilian și Constantin Chlorus în partea dinspre vest, fiecare 
dintre statui fiind orientată spre provincia guvernată de fiecare 
dintre împărați. În zilele noastre se mai pot vedea trei pilaștri: 
doi centrali și unul lateral, fiecare dintre pilaștrii păstrându-și 
încă decorațiunile sculptate. Exista un drum de legătură (alee cu 
porticuri) între Arcul de Triumf și Biserica Rotundă (125m 
nord-est) unindu-le cu complexul Palatului Regal și al 
Forumului (235m sud-vest), ce trecea prin arc de-a lungul axei 
sale lungi. Numai din partea de nord-vest, trei din cei opt piloni 
și părți ale miezurilor zidăriei de la arcade au mai supraviețuit. 
De exemplu, întreaga parte de est (4 piloni) și cea mai sudică - 
unul dintre pilonii occidentali - sunt pierduți. Există o 
consolidare extinsă, cu cărămidă modernă, care s-au efectuat pe 
miezurile de zidărie expuse, pentru a proteja monumentul. Cei 
doi piloni care flanchează coridorul boltit central păstrează dale 
de marmura sculptate, care descriu războaiele lui Galerius 
împotriva perșilor, în linii mari, ca un panegiric. Dintre scenele 
păstrate putem aminti „Galerius (L) atacă Narses (R)”, 
„Familia imperială la jertfa de mulțumire” și „Tetrarhii 
îmbrăcați la unison cu o Victorie ce deține o coroană de flori la 
victoria Augustă”. Înțelegerea programului sculptural inițial al 
arcului este limitată de pierderea majorității panourilor de 
marmură, dar ce a rămas poate da o impresie de ansamblu. 
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Patru registre de decor sculptat așezate vertical au fost realizate 
pe fiecare stâlp, fiecare separat de muluri elaborate (ca symbol 
al numărului 4, al celor 4 zări, al celor 4 colțuri ale Lumii). 
Ceea ce rămâne de constatat este că prezența arcului afirmă 
gloria tetrarhiei (al numărului 4) și proeminența lui Galerius în 
cadrul acestui sistem. Arcul sărbătorește Imperiul Roman, ca 
parte a victoriei lui Galerius asupra împăratului sasanid.  

În 303-304 Senatul Romei dedică monumentul de care 
vorbeam pentru a glorifica victoria cezarului Galeriu împotriva 
perșilor din 297-298, în care corpul de armată de bază a fost 
format din compatrioții săi daci, luptători neînfricaţi şi posesori 
de arme redutabile. Metopele monumentului îi arată pe daci ca 
factor decisiv al victoriei, fapt recunoscut de toţi istoricii, 
începând cu danezul K.F. Kinch, autorul lucrării L’Arc de 
Triomphe de Thessalonique (Paris, 1890), piatră unghiulară 
pentru toţi ceilalţi istorici care au tratat subiectul. (Victor 
Stancu, L’Arc de Triomphe de Galere a Salonique et ses 
metopes representents des troupes des Daces, 1982). Apariția 
acestor daci sculptați în marmură la anul 300 este o dovadă în 
plus a existenței, încă, a poporului dac și a corpului de armată 
dac, ce putea face față unor asemenea încercări imperiale 
majore. Manualele de istorie din școlile românești nu pomenesc 
nimic despre acestea toate. Prima metopă reprezintă atacul 
cavaleriei dace în bătălia din ţara kurzilor. În fruntea cavaleriei 
se afla Cezarul însuşi. De altfel, dacii sunt prezenţi în toate 
bătăliile importante, în prima linie, dragonul dacic apărând 
totdeauna înaintea însemnelor legiunilor romane, absente 
complet din multe alte scene de bătălie. Ca un semn de 
continuitate, putem să menționăm Codexul Rohonczi care 
vorbește despre o țară, o armată și o religie a Blackilor – 
Vlahilor la anul 1100.  

Să privim încă o dată către monumentalul Arc de 
Triumf aflat pe Calea Egnatia din Salonic. Profesorul emerit 
Niels Hannestad afirma în lucrarea sa „Monumente publice ale 
artei romane” (București, Editura Meridiane, 1989; traducere 
Mihai Gramatopol), că „…cel mai important dintre 
monumentele tetrarhice care s-au păstrat, este Arcul lui 
Galerius de la Salonic, orașul de reședință al împăratului”. 
Dacă cunoscuta Columnă a lui Traian de la Roma și 
Tropheumul Traiani din Dobrogea erau considerate monumente 
ale înfrângerii poporului geto-dac de către romani, acesta 
monumental Arc de Triumf din Salonic rămâne peste veacuri ca 
un însemn major al triumfului romano-geto-dac. Deși unii 
cercetători nu au dorit să cunoască acest magnific edificiu, el se 
impune totuși prin însăși existența sa. Fiind una dintre 
construcțiile reprezentative ale lui Galeriu, care s-a conservat în 
proporţie de aproximativ 50% până în zilele noastre, Arcul de 
Triumf din Salonic, unul dintre centrele culturale religioase și 
politice ale traco-geților de peste 2500 de ani, stă în soarele 
amiezii și domină orașul.  

Și acum în regiune se mai păstrează urme ale limbii, 
portului și obiceiurilor urmașilor vechilor traco-daco-geți, 
descendenți ai pelasgilor vechi, cei dintâi locuitori ai zonei. 
Câteva zeci de mii sau sute de mii de vorbitori de aromână și 
megleno-română își mai duc traiul încă prin văile și pe piscurile 
munților din apropiere, ca urmași vașnici ai Geților de Aur 
primordiali, nerecunoscuți de concetățenii greci și neajutați de 
România. Grecia – țară membru al UE, cunoscută ca locul unde 
a apărut pentru prima dată oficial democrația în antichitate și 
întâiul stat orthodox declarat oficial - prin însăși constituția sa, 
impune faptul că nu pot exista și alte neamuri, ci doar greci, pe 
teritoriul său. Desigur, alta era situația acum 1700 de ani, când 
la conducerea Imperiului Roman, deci a lumii de atunci, se 
aflau și strămoșii noștri traco-geto-daci. Acum, chiar dacă 
participăm la conducerea Europei bruxelleze, doar facem act de 
prezență… și de reverență!   

 

Arcul lui Galeriu și Biserica Rotundă din Salonic 

 

Arcul lui Galeriu din Salonic 
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Arcul lui Galeriu din Salonic. Se văd trupele dace și stegaii 

Arcul lui Galerius din Salonic- Chipuri de daci cu căciula 
specifică pe cap. 

 

 
Omul nu a fost niciodată primitiv

 
Gabriela D

 
         Un om care judecă nu va reuși niciodată să accepte 
ideea că arhitectura antică, de o perfecțiune ce nu poate fi 
egalată de niciuna dintre tehnologiile noastre actuale, a fost 
realizată de oameni din epoca pietrei, în pieile goale, fără 
judecată și mânați doar de instinct.  

r trebui să te jenezi să vii în fața a milioane de oameni 
și să spui asemenea minciuni despre lumea apusă a 
acestei planete, ale cărei opere de artă sfidează timpul. 

Este ilogic să încerci să convingi un om cu judecată că blocuri 
de piatră grele de până la 2.000 de tone au fost ridicate de 
oameni primitivi, cu ajutorul rulourilor de lemn 
liane. Aș fi în stare chiar să accept acest lucru, dacă oamenii de 
știință și susținătorii lor înfocați ne-ar arăta pe viu că e posibil. 
De pildă, aș vrea să-mi arate cum se poate construi piramida cea 
mare din Egipt în 50 de ani, cam cât a trăit faraonul Keops, 
care doar la exterior este făcută din 2.500.000 de blocuri de 
piatră, cântărind cel puțin 2,5 tone fiecare... Cum au putut 
primitivii să șlefuiască aceste milioane de pietre, să le care de la 

A
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și stegaii – draconari. 

 

Chipuri de daci cu căciula 

primitiv 

Gabriela DOBRESCU 

și niciodată să accepte 
țiune ce nu poate fi 

egalată de niciuna dintre tehnologiile noastre actuale, a fost 
realizată de oameni din epoca pietrei, în pieile goale, fără 

ța a milioane de oameni 
și să spui asemenea minciuni despre lumea apusă a 
acestei planete, ale cărei opere de artă sfidează timpul. 

Este ilogic să încerci să convingi un om cu judecată că blocuri 
2.000 de tone au fost ridicate de 

oameni primitivi, cu ajutorul rulourilor de lemn și cu sfori din 
ș fi în stare chiar să accept acest lucru, dacă oamenii de 

ar arăta pe viu că e posibil. 
mi arate cum se poate construi piramida cea 

mare din Egipt în 50 de ani, cam cât a trăit faraonul Keops, și 
care doar la exterior este făcută din 2.500.000 de blocuri de 

țin 2,5 tone fiecare... Cum au putut 
aceste milioane de pietre, să le care de la 

peste 70 de kilometri distanță de locul extragerii lor, să le ridice 
la 150 de metri înălțime și să le așeze fără nicio eroare, atâta 
timp cât azi constructorii greșesc orice construcție? Cum e 
posibil să-i umilești pe acești „arhitecți ai timpului”, cum îi 
numea Zecharia Sitchin, care au lăsat minuni ce sfidează 
tehnologia modernă, și să spui că au fost niște primitivi?
De ce continuă să se învețe în școli aceste minciuni evidente? Și 
de ce nici acum nimeni nu vrea să se trezească 
adevărul? Nu există nu știu, nu se poate. Există doar frică de 
adevăr, de necunoscut, de schimbare. Pentru cei care mai cred 
în primitivismul anticilor, am să eviden
minunatele lor opere de arhitectură, despre care elita spune că 
sunt făcute de niște oameni primitivi, pentru zeii lor. Am să 
încep chiar cu demascarea acestei imense minciuni în care elita 
științifică ne obligă să credem. Mulți cred că ceea ce au învățat 
este real, susținând și apărând minciuni care, spuse la infinit, au 
devenit adevăr. Eu vreau doar să vă arăt că mai există o fa
a  realității, pe care n-o știți și care vi se ascunde din cele mai 
vechi timpuri. 
 
ABU SIMBEL și hidrocentrala de la ASSUAN
 

În 1960, președintele Nasser a început în Egipt lucrările celei 
mai mari centrale electrice a țării, care trebuia să ilumineze 
capitala Cairo și împrejurimile sale. Pe locul în care trebuia 
captat imensul fluviu sfânt al egiptenilor se ridica însă una 
dintre cele mai frumoase construcții a
din piatră Abu Simbel, reședința faraonului Ramses al II
una dintre minunile antice ale acestei 
UNESCO. Deoarece imensa construc
UNESCO a mobilizat 113 țări, care să contribuie cu 
utilaje, muncitori, ingineri și arhitecți la mutarea
de metri mai sus de locul în care se construia barajul. Fa
templului este impunătoare. Are 33 m înăl
Reprezintă patru statui ale lui Ramses, fiecare făcută d
singur bloc de piatră, având între 10 și 20 de metri înălțime și 
cântărind între 30 și 1000 de tone. 
 
Mutarea templului de la Abu Simbel a durat 5 ani 
nevoie de 2.000 de oameni, tone de materiale 
tehnologic fără precedent. Au fost folosite cele mai noi 
sofisticate mașinării inventate până atunci și s
toate națiunile tehnologizate ale Terrei pentru a înfăptui acestă 
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ță de locul extragerii lor, să le ridice 
țime și să le așeze fără nicio eroare, atâta 

șesc orice construcție? Cum e 
ști pe acești „arhitecți ai timpului”, cum îi 

numea Zecharia Sitchin, care au lăsat minuni ce sfidează 
și să spui că au fost niște primitivi? 

țe în școli aceste minciuni evidente? Și 
rea să se trezească și să vadă 

știu, nu se poate. Există doar frică de 
adevăr, de necunoscut, de schimbare. Pentru cei care mai cred 
în primitivismul anticilor, am să evidențiez doar câteva dintre 

despre care elita spune că 
ște oameni primitivi, pentru zeii lor. Am să 

încep chiar cu demascarea acestei imense minciuni în care elita 
științifică ne obligă să credem. Mulți cred că ceea ce au învățat 

iuni care, spuse la infinit, au 
devenit adevăr. Eu vreau doar să vă arăt că mai există o față 

știți și care vi se ascunde din cele mai 

și hidrocentrala de la ASSUAN 

 
eput în Egipt lucrările celei 

țării, care trebuia să ilumineze 
și împrejurimile sale. Pe locul în care trebuia 

captat imensul fluviu sfânt al egiptenilor se ridica însă una 
ții ale lumii antice: templul 

ședința faraonului Ramses al II-lea, 
una dintre minunile antice ale acestei țări, aflat în patrimoniul 
UNESCO. Deoarece imensa construcție era în pericol, 

țări, care să contribuie cu bani, 
și arhitecți la mutarea  ei cu doar 180 

de metri mai sus de locul în care se construia barajul. Fațada 
templului este impunătoare. Are 33 m înălțime și 38 m lățime. 
Reprezintă patru statui ale lui Ramses, fiecare făcută dintr-un 

și 20 de metri înălțime și 

Mutarea templului de la Abu Simbel a durat 5 ani și a fost 
nevoie de 2.000 de oameni, tone de materiale și un efort 

fost folosite cele mai noi și mai 
șinării inventate până atunci și s-a apelat la mai 

țiunile tehnologizate ale Terrei pentru a înfăptui acestă 
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mutare. Dacă citești superlativele apărute în presa vremii, care 
fac referire la acestă operațiune, îți vine să râzi: „Mutare 
epocală! Tehnologie fără precedent! 113 țări implicate în 
proiect!” Adică 5 ani ca să muți ceva antic, făcut de niște 
primitivi, cu doar 180 de metri? Păi cum au ridicat ei aceste 
minunății, care cântăreau până la 1000 de tone, cu funii și 
lemne, iar super-tehnologizații s-au chinuit cu tot ce au avut mai 
bun timp de 5 ani, ca să mute totul cu doar 180 de metri? Cum 
au făcut primitivii să le aducă pe toate întregi de la 70 de km 
depărtare și să le pună nevătămate pe poziții? Nu se știe! Un 
lucru este însă cert: ei, primitivii, le-au tăiat în piatră în cariere 
îndepărtate, le-au șlefuit, le-au sculptat, le-au înălțat și le-au 
asamblat într-o armonie perfectă așa întregi, cum au fost 
construite, în timp ce super-tehnologizații au făcut ceva epocal: 
din 1960 până în 1965 au tăiat tot templul bucată cu bucată și l-
au reasamblat la 180 de metri mai încolo. Păi cum vine asta, 
dragă om avansat? Timp de 5 ani, inginerii, constructorii și 
tehnologia lor avansată au tăiat în felii un monument antic 
despre care ni se spune că a fost ridicat pe funii. N-ar fi fost 
oare momentul ideal să ne demonstrați cum au făcut anticii 
acest lucru? Cum vine asta, fără tehnologie se construiește ceva, 
în timp ce cu tehnologie se distruge? Iată masacrul tehnologic al 
templului de la Abu Simbel, într-un video care vă arată cum 
mută tehnologizații de azi minunile primitivilor: Moving 
Temple of Ramses. Eu n-am nimic împotriva faptului că doar în 
acest fel s-a putut salva o minune a antichității, sunt chiar 
fericită, dar asta dovedește că, de fapt, ceea ce se spune nu prea 
se potrivește cu realitatea, nu vi se pare? 
 
Puma Punku și arhitecții timpului 
 
Puma Punku (Bolivia) este unul dintre cele mai impunătoare 
situri arheologice ale lumii antice, cunoscut nu atât pentru faptul 
că acolo tot primitivii noștri au construit temple pentru zei, cât 
datorită faptului că în acea zonă se văd mai mult decât oriunde 
în altă parte două lucruri care ne lămuresc asupra unor 
„mistere” ale lumii științifice, care nu poate să ne dea niște 
răspunsuri concrete la două întrebări simple: 
– Cine a construit acele minunății? 
– De ce toate construcțiile sunt devastate, ca și când o catastrofă 
a trecut peste ele? 
La prima întrebare se poate răspunde simplu: le-au construit tot 
acei „primitivi” care aveau o super-civilizație înfloritoare, așa 
cum se vede din rămășițele ei. 
 

 
 
Ceea ce vedeți este doar 1% dintre minunile arhitecturale ale 
acestei așezări care cândva a fost o civilizație înfloritoare, ce 
avea cunoștințe uluitoare de inginerie și arhitectură și o 
tehnologie care o întrece cu mult pe a noastră. Este inutil să ne 
ascundem după deget și să ne decretăm cei mai inteligenți 
descoperitori de unelte și energii superioare, când de fapt se 

vede clar că ceea ce nouă ni se pare că descoperim este de fapt o 
redescoperire a ceea ce popoarele antice au descoperit înaintea 
noastră. Măreția și grandoarea acestor civilizații se vede nu 
numai după rămășițele culturii și așezărilor lor, ci și după felul 
în care ne-au scris și ne-au spus tot ce știau și aveau ei în acele 
vremuri, despre cum erau sclavii zeilor (a se citi 
„extratereștrilor”) și cum omul de atunci lupta împotriva lor. 
Aceste scrieri antice, în care ei ne avertizează în legătură cu 
multe lucruri, noi astăzi le numim legende, povești, primitivism. 
În fotografia de mai jos se vede cum imensele blocuri de piatră 
au fost spulberate de la locurile lor de o mână nevăzută, cu o 
forță de neconceput, făcându-le să se împrăștie precum bețele 
de chibrit pe tot întinsul podișului bolivian. Te întrebi cu 
stupoare ce catastrofă nebănuită a avut atâta putere, încât să 
măture o civilizație care nu trăia în epoca de piatră, așa cum ni 
se spune, ci în case de piatră. Cine, cum și de ce a spulberat 
totul atât de ușor? 
Păi, dacă piatra și bazaltul de câteva mii de tone au putut fi 
distruse, atunci ce s-ar întâmpla cu casele noastre, pe care le 
zboară vântul și la o pală mai puternică, și de care suntem așa 
de mândri? Te mai poți crede oare cel mai inteligent și 
tehnologizat din univers în fața maeștrilor care modelau piatra 
și bazaltul ca pe unt, cioplind din ele așezări nemuritoare? Dar 
nu numai la Puma Punku exista rămășițele unei civilizații 
înfloritoare și inteligente, ci și pe restul planetei, inclusiv în 
apele oceanelor. Am să vă delectez acum cu câteva fotografii 
din alte părți ale lumii. 
 
Baalbek, locul unde primitivii ne dau clasă 
 

 
 
Baalbek, este unul dintre cele mai controversate locuri ale 
antichității. Se află în Liban, la cca 80 km depărtare de capitala 
sa, Beirut. Este cunoscut nu numai datorită nenumăratelor sale 
temple de dimensiuni impresionante, ci mai ales datorită 
templului construit pentru zeul Jupiter, de către romani. 
Romanii, distrugătorii lumii antice, s-au lăudat că au construit 
acest templu pentru zeul lor. Desigur, tot așa cum au construit 
peste tot, în imperiul lor, pe fundațiile construcțiilor antice care 
au mai rămas după ce le-au distrus ei, așa cum au făcut și cu 
podul nostru de peste Dunăre, construit de Decebal, sau cu 
minunata civilizație etruscă, de la care au învățat totul, în umbra 
căreia au trăit, dar pe care au distrus-o mai apoi, însușindu-și cu 
nerușinare măreția și gloria sa. 
Renumitul templu antic, distrus de romani, din care a mai rămas 
doar baza și coloanele din față, are o particularitate unică în 
lume. Peste ruinele rămase, romanii au reconstruit templul lor, 
închinat lui Jupiter, schimbându-i apoi numele din Baalbek în 
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Heliopolis. În ceea ce mă privește, am mari dubii că aceste 
ziduri au fost opera romanilor „civilizatori”, pentru că 
asemănarea lor cu cetățile geților din Dacia, Troia sau Peru este 
uimitoare. Dar să mai fie și un lup mâncat de oaie, că n-o fi foc, 
cu toate că această construcție uimitoare are același tip de piatră 
și aceeași tehnică de construcție ca a geto-dacilor. 
Partea cea mai interesantă este că această bază are în 
componența sa niște pietre de granit de o mărime uimitoare. 
Sunt trei la număr și de aceea au căpătat numele de Trilithon. 
Sunt cele mai mari pietre de construcție din lume. Fiecare bloc 
este perfect șlefuit și cântărește 1000 de tone. 
 

 
 
Cine a putut să le aducă din carieră în acest loc, să le taie și să le 
așeze perfect în aceste ziduri? Această tehnică de construcție nu 
aparține nimănui, niciunei civilizații cunoscute pe pământ. Cine 
ar fi putut să ridice astfel de greutăți? La ora actuală, singura 
macara capabilă să ridice această greutate se află în Anglia, dar 
nu este în stare să se și deplaseze cu o astfel de încărcătură. 
Deci, dacă primitivii deplasau cu funii și rulouri de lemn o 
greutate pe care nici cea mai avansată tehnologie n-o poate face, 
atunci e mai bine să fii primitiv decât tehnologizat. Dar asta nu 
e tot. Curtea templului este așezată pe o platformă numită 
„Marea terasă”, care are un zid enorm, realizat cu pietre 
mastodont de 20 m lungime și 4 m grosime. 9 dintre aceste 
blocuri se află pe latura de nord a templului, 9 la sud și 6 la 
vest. Mai trebuie să insist ca să înțelegeți că noi, cu tehnologia 
noastră, suntem niște pigmei față de acești giganți ai 
antichității? 
 

 
 
Mai am însă un as în mânecă. Mai există o piatră, mai mare 
decât toate acestea, la câțiva kilometri depărtare de Baalbek, 
într-o carieră de calcar (foto sus). Are 1.200 de tone și depășește 
21 de metri lungime. Aceste dimensiuni impresionante o face 
cea mai mare piatră prelucrată dintr-un singur bloc din lume. 
Este numită Piatră Soarelui și are un capăt ridicat de pe pământ, 

iar partea opusă este încă lipită de rocă, aproape gata pentru a fi 
dusă la destinație.   
 
Calculatorul din Antikythera 
 
În anul 1901 a fost descoperită în apele teritoriale ale Greciei, în 
Antikythera, o insulă aflată între Creta și Peloponez, o epavă 
care zăcea pe fundul apei. Pe această ambarcațiune a fost 
descoperit cel mai vechi calculator din lume, un instrument care 
a fost inventat abia în secolul trecut de către impunătoarea 
noastră civilizație. Păi cum este posibil? Simplu: cei care l-au 
făcut erau o civilizație mai avansată, mai civilizată, mai 
inteligentă și mai bună ca noi, logic, nu! 
 

 
 
Calculatorul din Antikythera este construit din bronz, are 
nenumărate roți zimțate și se pare că a folosit la navigație sau în 
astronomie. Au fost recuperate 80 de fragmente din acest 
sofisticat mecanism, cu ajutorul cărora s-a putut reconstrui acest 
obiect care n-ar trebui să existe, după marii noștri oameni de 
știință, care l-au catalogat ca fiind un obiect în afara timpului 
său. Bine, bine, n-ar fi trebuit să existe dacă n-ar fi fost găsit, 
dar în condițiile în care el există, se vede, se poate atinge, cum 
mai poți să-i negi existența și să-l treci la mistere? De ce atâtea 
mistere? Cineva l-a făcut, din moment ce el există? În prezent, 
calculatorul care n-ar trebui să existe se află în muzeul din 
Atena.  
 

 
Urme umane de 500 de milioane de ani 
 
Câți dintre voi n-ați auzit că în lume s-au găsit diferite urme 
umane în piatră sau în pământ fosilizat? Cred că mulți, dar 
puțini sunt cei ce știu despre o urmă umană pe care oamenii de 
știință ai sistemului n-au putut s-o conteste. Au încercat s-o 
ascundă prin vreun sertar sau în catacomba vreunui muzeu, dar 
n-au reușit. Au făcut însă ceva: au vorbit foarte puțin despre ea, 
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ca să nu se știe prea mult despre acestă descoperire, și au 
dezbătut cazul doar în lumea lor. Am să vă povestesc despre 
acestă urmă care pentru mulți n-are vreo valoare și nici nu e 
cine știe ce frumusețe. Însă după ce veți citi aceste rânduri, o 
veți privi cu alți ochi, vă asigur. 
În 1968, William J. Meister se afla în împrejurimile Antelope 
Spring, la 43 de mile depărtare de Delta, Utah, în căutare de 
fosile pentru colecția lui particulară. A descoperit în acea zi 
foarte mulți trilobiți, niște scoici fosile din perioada Cambrian. 
În acea vreme, așa cum se învață încă în școli, pe pământ nu 
exista viață în afara scoicilor, lichenilor, meduzelor și 
ciupercilor. Meister a descoperit incredibila urmă când o bucată 
de piatră s-a deschis ca o carte atunci când ciocanul său a lovit-
o. Era o urmă umană care a călcat un trilobit, mic crustaceu 
preistoric. În afară de faptul că era pentru prima dată în lume 
când se putea dovedi științific că omul a existat înaintea 
dinozaurilor, care în acest caz nici nu se născuseră, această 
urmă mai are o particularitate: piciorul care a făcut-o era 
încălțat. Ce chestie! Cum poți să ascunzi oamenilor o așa de 
mare descoperire și să continui să le spui în școală copiilor că 
omul nu a cunoscut dinozaurii? 
Încălțămintea e lungă de 26,03 cm și lată de 8,9 cm. Călcâiul e 
separat de talpă și se vede destul de bine adâncitura tocului 
încălțămintei pe care o purta omul, așa cum rămâne de fapt 
orice urmă de încălțăminte pe pământ în zilele noastre. Meister 
n-a găsit niciun geolog dispus să analizeze supărătoarea urmă 
umană și atunci a publicat știrea în ziarul local The Desert 
News, care la scurt timp a devenit de notorietate națională. În 
acest fel, el a putut duce amprenta doctorului Clarence Coombs, 
de la Columbia Union College, și geologului Maurice Carlisle, 
de la Universitatea din Colorado. Carlisle a scormonit două ore 
înainte să găsească un strat de nămol care ar fi reprezentat proba 
faptului că formațiunea s-a găsit un timp la suprafață, fiind aptă 
să conserve urmele, dar în van, urma provenea dintr-un strat din 
perioada Cambriană, adică de acum 505-590 de milioane de ani. 
Această datare a iritat enorm mediul academic, care nici în fața 
probelor de necontestat n-au vrut să recunoască autenticitatea ei, 
refuzând să studieze în detaliu această mărturie antică a 
existenței umane pe pământ. 
Michael A. Cremo și Richard L. Thompson, doi cercetători 
americani, autori ai unei cărți pe care eu o ador, pentru că 
demască cu probe științifice minciunile lumii academice, carte 
cenzurată, înjumătățită și contestată, intitulată „Arheologia 
interzisă”, au studiat această urmă la calculator, concluzionând 
că nu este cu nimic diferită de o urmă modernă, lăsată de un 
pantof, deci urma din Cambrian este perfect autentică. 
În acest caz, nu numai că este demascată minciuna inexistenței 
omului în timpuri preistorice pe acestă planetă, dar este și proba 
cu care se dovedește clar că cel care a lăsat-o nu era un primitiv. 
Dacă s-ar lua în calcul măcar aceste câteva exemple, fără să se 
țină cont de alte mii care s-au descoperit în întreaga lume, și s-
ar demonstra clar că istoria ne-a fost schimbată, că am fost 
mințiți, că trecutul nostru este altul, că ar trebui să se rescrie 
totul, iar copiii noștri n-ar mai fi nevoiți să învețe minciuni, 
prezentate ca adevăruri de necontestat. 
 
Alte mărturii tehnologice ale trecutului 
 
FAIMOSUL ZED – turnul lui Osiris din piramida lui Keops. 
Oamenii de știință nu știu ce este, deși nu e greu să-ți dai seama 

că e o coloană izolatoare pentru transformatoare de energie 
înaltă. Desigur, ei nu pot să afirme acest lucru, atâta timp cât se 
susține teoria idioată, conform căreia aceste opere arhitecturale 
sunt ridicate de oameni din epoca de piatră, cu funii și lemne. În 
dreapta este cel fabricat de civilizația noastră pentru 
transformatoare. 
 

 
 

 
 

Craniul de cristal Mitchell-Hedges a fost descoperit în 1927, 
într-o așezare Maya. Cântărește 5,19 kg și este prelucrat dintr-
un singur bloc de cristal. Craniul a fost supus unor analize 
complexe la laboratoarele Hewlett Packard din California, în 
urma cărora s-a constatat că a fost sculptat în sensul invers al 
axei naturale a cristalului. Această tehnică este imposibilă fără 
ajutorul laserului. Ceea ce mai surprinde la acest craniu este 
lumina, care se focalizează dinspre ceafa craniului spre orbite. 
Pentru a obține acest efect, unui sculptor din ziua de azi i-ar 
trebui un model 3D al craniului, pe care să-l urmeze. Pe 
suprafața sa nu s-a găsit nicio imperfecțiune, iar dacă astăzi 
cineva ar vrea să realizeze o astfel de lucrare, cu cele mai 
moderne lasere actuale, i-ar trebui cel puțin un an ca să-l 
termine. 

 

 
 
FIGURINELE ACAMBARO sunt niște figurine mici de 
ceramică, găsite în Acambaro, Mexic, în 1944. Au fost 
descoperite accidental și sunt în număr de 32.000. Reprezintă 
tot felul de ființe, de la dinozauri până la egipteni, sumerieni și 
caucazieni bărboși. Potrivit cărților de istorie, pe vremea 
dinozaurilor nu existau oameni, și aceste figurinele dau peste 
cap teoria darwinistă, iar istoria ar trebui rescrisă.  
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Craniul uman cu coarne. Sayre este o regiune din Bradford 
County, Pennsylvania, unde în 1880 a fost descoperită o movilă 
funerară care conținea câteva cranii și oase umane ciudate. 
Scheletele au aparținut unor ființe umane normale din punct de 
vedere anatomic, dar craniile lor aveau coarne. Înălțimea lor 
depășea cu puțin 2 metri. Nu era însă pentru prima oară când 
schelete mari și încornorate erau dezgropate în America. 
 

 
Călcâiul de aluminiu de la Aiud. La 2 kilometri est de Aiud, 
niște muncitori au dezgropat în 1974 trei obiecte. Două erau 
oase fosilizate de mamuți, iar al treilea, un obiect de cca 20 cm, 
din aluminiu, în formă de ciocan, cu două găuri de mărimi 
diferite. Aluminiul a fost descoperit pentru prima dată în 1825. 
Stratul de oxid pe care aluminiul îl face în contact cu oxigenul 
era destul de gros, sugerând o vechime de 20.000 de ani. 
Ufologii care au aflat de existența acestui obiect a opinat că ar fi 
vorba despre o talpă de aterizare pentru aeronave extraterestre. 
S-au emis și alte ipoteze, dar un lucru este sigur: „călcâiul de 
aluminiu de la Aiud” rămâne un mare mister. 
 

 
Harta lui Piri Reis. Palatul Topkapi din Istanbul este un 
monument istoric ce poate fi vizitat. În 1929, acesta a devenit 
muzeu, timp în care au fost descoperite mai multe artefacte în 
interiorul său, printre care și harta amiralului turc Piri Reis, 
desenată pe piele de gazelă, în 1513. Jumătatea de hartă care a 
supraviețuit arată coastele vestice ale Europei, nordul Africii și 
coasta Braziliei, dar și diferite insule din Atlantic, chiar și 
mitica insulă Antilia și, posibil, Japonia. Cel mai ciudat este 
faptul că pe această hartă apare și Antarctica, dacă avem în 

vedere că prima expediție atestată istoric în acea zonă este cea 
rusească, din 1820. Ciudățenia constă în faptul că Antarctica 
este desenată în detaliu și neacoperită de gheață. După 
estimările cercetătorilor, acest continent a fost acoperit de 
gheață în ultimii 6.000 de ani. 
 

 
Avioane antice. În anul 1898, într-un mormânt din Saqqara, 
Egipt, un explorator descoperea o ciudată machetă din lemn, a 
unui obiect cu aripi. Cum la acea vreme avionul nu fusese încă 
inventat, cercetătorii au considerat artefactul drept reprezentarea 
unei păsări și l-au uitat într-un muzeu din Cairo. În 1972, 
arheologul Kalil Messiha a dat întâmplator peste această 
machetă și a rămas șocat de formele sale aerodinamice și de 
curbura aripilor, identică celei a unui avion Concorde. 
 

 
Ciocanul preistoric din Texas. Acest ciocan din fier cu coada 
de lemn a fost descoperit în 1936 de către o echipă de arheologi 
americani și britanici, pe un șantier arheologic de la marginea 
localității London, statul Texas. Unealta era încastrată într-o 
rocă veche de 400 de milioane de ani, iar testele efectuate 
asupra sa au relevat faptul că a fost făurită în urmă cu 500 de 
milioane de ani. De menționat că fierul ciocanului respectiv este 
mai pur decât orice fier produs prin tehnologiile moderne. 
 

 
Desenele de la Nazca au fost descoperite în anul 1930 când 
aviația SUA a inaugurat două linii comerciale ce survolau 
pampasul peruan. Acoperind o suprafață de 450 km², liniile de 
la Nazca înfățișează diverse plante și animale. Cele mai mari 
reprezentări ajung la 200 m lungime. Printre acestea, apar și 
unele figuri . (Sursa: Gabriela Dobrescu, Povestea Inrobirii Tale. 
Arheologie Prohibita  și civilizatii Antice, Vol II). 
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Palatul Valah, Biserica Valahă 

Zidurile Valahe din Constatinopol

 Conf. Univ. dr. George V. GRIGORE 

        Despre splendoarea capitalei Bizan
Constantinopol, avem să aflăm din descrierea făcută de 
Geoffroi de Villehardouin, una dintre figurile marcante 
poate, cel mai important istoric al celei de a IV
(1202 – 1204): „Cei care nu au văzut Constatinopolul erau 
împietriți, incapabili să creadă că un asemenea oraș măreț 
putea exista pe lume. Priveau cu ochi mari zidurile înalte, 
imensele turnuri fortificate, casele impozante, bisericile uria
mai numeroase decât și-ar fi putut închipui că pot exista; 
contemplau lungimea și lățimea orașului, care era mult 
deasupra tuturor celorlalte știute de ei. Oricât de viteji ar fi 
fost, până la unul s-au cutremurat la vederea sa.”

mperiul Roman din Evul Mediu, cu capitala la 
Constatinopol, mai era numit convențional și Imperiul 
Roman de Răsărit, Imperiul Bizantin sau Bizan

Denumirea oficială era de „Romania” (denumire preluată acum 
de noi, ca Țară a Renașterii ce va veni) sau „Basileia Romaion”. 
Acest imperiu a dorit să scoată de sub Marea Lege a Uitării 
evenimentele planetare care au avut loc în trecut. După ce 
împăratul Traian a readus imaginea Geților de Aur 
neamului omenesc - prin statuile de daci și geți din For
imperial și a ridicat primul Pilon Get (Djed) al stabilității, 
echilibrului și armoniei, în inima Imperiului Roman, prin 
Columna sa, ceilalți împărați romani au perpetuat tradiția prin 
susținerea aceleiași politici culturale. Astfel avem celelalte
columne ridicate în Roma, avem Panteonul, ca 
rotundă, specific geto-dacă (Cavalerii Zamolxieni promovau o 
asemenea arhitectură a clădirilor rotunde sau în formă de 
potcoavă; ca ex.: Monumentul de la Adamclisi, Marele 
Mausoleu Mormând descoperit la Amphypolis, în nordul 
Greciei, Templul Zeilor de la Samotrace, etc.), avem Arcul de 
Triumf al lui Constantin cel Mare. Prin transferarea capitalei la 
Constatinopol s-a transferat și tradiția. Astfel au apărut aici 
columnele diferiților împărați, Biserica Sfânta Sofia cu marea sa 
cupolă rotundă (formă arhitecturală preluată și de moscheile din 
zonă), avem Biserica rotundă a împăratului roman de vi
Galeriu, dar și Arcul de triumf al lui Galeriu (cu cupolele sale în 
absidă). Odată cu căderea Imperiului Roman de Răsărit sub 
invazia turcă, a existat o dorință de păstrare a tradiției și religiei. 
Astfel, în aceeași perioadă, în Moldova (M (mama) 
(bătrâna) – Dava (Cetate); cu sens de „Cea mai veche cetate, 
țară, arie”; loc al Civilizației multimilenare a Cucuteniului), 
Ștefan cel Mare și Sfânt ridica noian de biserici și mănăstiri 
ortodoxe în nordul provinciei. Astfel a existat un adevărat 
„Bizanț după Bizanț”, așa cum l-a numit marele nostru istoric 
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Palatul Valah, Biserica Valahă și 
Zidurile Valahe din Constatinopol 

Conf. Univ. dr. George V. GRIGORE – București 

Despre splendoarea capitalei Bizanțului, orașul 
Constantinopol, avem să aflăm din descrierea făcută de 
Geoffroi de Villehardouin, una dintre figurile marcante și, 
poate, cel mai important istoric al celei de a IV-a cruciade 

nu au văzut Constatinopolul erau 
ți, incapabili să creadă că un asemenea oraș măreț 

putea exista pe lume. Priveau cu ochi mari zidurile înalte, 
imensele turnuri fortificate, casele impozante, bisericile uriașe, 

nchipui că pot exista; 
și lățimea orașului, care era mult 

știute de ei. Oricât de viteji ar fi 
au cutremurat la vederea sa.”   

mperiul Roman din Evul Mediu, cu capitala la 
țional și Imperiul 

Roman de Răsărit, Imperiul Bizantin sau Bizanțul. 
Denumirea oficială era de „Romania” (denumire preluată acum 

asileia Romaion”. 
Acest imperiu a dorit să scoată de sub Marea Lege a Uitării 
evenimentele planetare care au avut loc în trecut. După ce 

ților de Aur – salvatorii 
și geți din Forului său 

și a ridicat primul Pilon Get (Djed) al stabilității, 
și armoniei, în inima Imperiului Roman, prin 

ți împărați romani au perpetuat tradiția prin 
ținerea aceleiași politici culturale. Astfel avem celelalte 

columne ridicate în Roma, avem Panteonul, ca și clădire 
dacă (Cavalerii Zamolxieni promovau o 

asemenea arhitectură a clădirilor rotunde sau în formă de 
potcoavă; ca ex.: Monumentul de la Adamclisi, Marele 

la Amphypolis, în nordul 
Greciei, Templul Zeilor de la Samotrace, etc.), avem Arcul de 
Triumf al lui Constantin cel Mare. Prin transferarea capitalei la 

și tradiția. Astfel au apărut aici 
ca Sfânta Sofia cu marea sa 

și de moscheile din 
zonă), avem Biserica rotundă a împăratului roman de viță dacă 

și Arcul de triumf al lui Galeriu (cu cupolele sale în 
lui Roman de Răsărit sub 

ță de păstrare a tradiției și religiei. 
și perioadă, în Moldova (M (mama) – OLD 

Dava (Cetate); cu sens de „Cea mai veche cetate, 
nare a Cucuteniului), 

Ștefan cel Mare și Sfânt ridica noian de biserici și mănăstiri 
ortodoxe în nordul provinciei. Astfel a existat un adevărat 

a numit marele nostru istoric 

Nicolae Iorga. În afară de migrația tuturor oamen
și artă din Constatinopolul ocupat de turci, care s
Italia și au ajutat la crearea marelui curent al Renașterii Italiene 
(care nu a apărut chiar din nimic), au mai fost state care au 
preluat această nobilă „sarcină” și mesaj.

Acest concept al lui Nicolae Iorga de „Bizan
Bizanț” definește continuitatea unității spirituale, sub umbrele 
creștinismului ortodox, a domnitorilor din Țările Române, a 
popoarelor din Sud-estul Europei, pentru aproape 400 de ani, de 
la căderea Bizanțului (1453), până în prima parte a secolului al 
XIX-lea. Domnitorii români, precum 
Matei Basarab, Vasile Lupu, Constantin Brâncoveanu au 
contribuit decisiv la păstrarea unității spațiului cultural bizantin, 
printr-un sprijin consistent și constant de tip financiar, politic și 
cultural acordat Patriarhiei de la Constantinopol
de pe cuprinderea spațiului Mediteranei orientale (de la Muntele 
Athos, până la  Ierusalim și Alexandria; ca o legătură peste 
milenii cu elementele de spiritualitate ancestrale ale Ge
Aur din marea Aria românească și strămoșească, cu celelalte 
seminții și popoare salvate din cataclism). Trebuie, de 
asemenea, subliniat faptul că naționalitatea fiecăreia dintre 
popoarele sud-dunărene datorează foarte mult dreptului de a
mărturisi credința ortodoxă sub oblăduirea Patriarhiei de la 
Constatinopol, în perioada otomană, celor din Carpa
acesta al „Bizanțului după Bizanț” va fi, însă, „colonizat” mai 
apoi de imperialismul rus, care îl „copiază”, începând cu 
sfârșitul secolului al XVIII-lea, când Imperiul 
doctrina panslavismului, caută o înaintare cât se poate de 
profană către spațiul balcanic, pentru a putea căpăta controlul 
asupra strâmtorilor de la Marea Mediterană 
adiacent acestora.    

Revenind la perioada bizantină, ca un semn al 
respectului acordat de Imperiul Roman de Răsărit românilor 
vlahi (urmași ai Geților de Aur), aceștia aveau un cartier al lor 
în Constantinopol, dar și o poartă sp
„Blachernae”, adică „a valahilor”. Zidurile din acea zonă a 
capitalei bizantine se numeau Zidurile Blachernae (Zidurile 
Valahe), dar și Palatul era Blachernae (valah) și Biserica 
Blachernae (Vlaherne (Vlah – e – „R”, (aici este Rena
închinată Maici Domnului Blachernitissa (Maica Domnului 
Valahă; a.s.v. România ca și „Grădină a Maicii Domnului
Biserica Maicii Domnului din Vlaherne 
biserică ortodoxă aflată în orașul Constantinopol (astăzi, în 
orașul Istambul din Turcia). Aceasta este cea mai cunoscută 
importantă biserică închinată Maicii Domnului, din întreaga 
capitală a Bizanțului, după Catedrala 
astăzi din biserica inițială se mai păstrează doar câteva ruine, 
aceasta a rămas vie în conștiința credincioșilor din toată lumea 
creștină, prin importanța sa. Istoria Bisericii Vlaherne, care
răspândit ca un fulger în întreaga lume cre
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ția tuturor oamenilor de cultură 
și artă din Constatinopolul ocupat de turci, care s-au refugiat în 

și au ajutat la crearea marelui curent al Renașterii Italiene 
(care nu a apărut chiar din nimic), au mai fost state care au 

și mesaj.    

Acest concept al lui Nicolae Iorga de „Bizanț după 
ț” definește continuitatea unității spirituale, sub umbrele 

știnismului ortodox, a domnitorilor din Țările Române, a 
estul Europei, pentru aproape 400 de ani, de 

țului (1453), până în prima parte a secolului al 
lea. Domnitorii români, precum Ștefan cel Mare și Sfânt, 

Matei Basarab, Vasile Lupu, Constantin Brâncoveanu au 
ții spațiului cultural bizantin, 

și constant de tip financiar, politic și 
Patriarhiei de la Constantinopol și mănăstirilor 

țiului Mediteranei orientale (de la Muntele 
și Alexandria; ca o legătură peste 

lementele de spiritualitate ancestrale ale Geților de 
și strămoșească, cu celelalte 

ții și popoare salvate din cataclism). Trebuie, de 
ționalitatea fiecăreia dintre 

atorează foarte mult dreptului de a-și 
ța ortodoxă sub oblăduirea Patriarhiei de la 

Constatinopol, în perioada otomană, celor din Carpați. Spațiul 
țului după Bizanț” va fi, însă, „colonizat” mai 

re îl „copiază”, începând cu 
lea, când Imperiul Țarist, sub 

doctrina panslavismului, caută o înaintare cât se poate de 
țiul balcanic, pentru a putea căpăta controlul 

asupra strâmtorilor de la Marea Mediterană și al spațiului 

Revenind la perioada bizantină, ca un semn al 
respectului acordat de Imperiul Roman de Răsărit românilor 

și ai Geților de Aur), aceștia aveau un cartier al lor 
și o poartă specială de acces numită 

„Blachernae”, adică „a valahilor”. Zidurile din acea zonă a 
capitalei bizantine se numeau Zidurile Blachernae (Zidurile 

și Palatul era Blachernae (valah) și Biserica 
„R”, (aici este Renașterea)), 

închinată Maici Domnului Blachernitissa (Maica Domnului 
Grădină a Maicii Domnului”). 

Biserica Maicii Domnului din Vlaherne - Blachernae - este o 
șul Constantinopol (astăzi, în 

ambul din Turcia). Aceasta este cea mai cunoscută și 
importantă biserică închinată Maicii Domnului, din întreaga 

 Sfânta Sofia. Cu toate că 
țială se mai păstrează doar câteva ruine, 

știința credincioșilor din toată lumea 
ștină, prin importanța sa. Istoria Bisericii Vlaherne, care s-a 

răspândit ca un fulger în întreaga lume creștină, se întinde pe 



 

        19191919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017 
       

 

toată perioada de existență a Imperiului Bizantin, marile 
evenimente legate de aceasta aflându-se în foarte strânsă 
legătură cu însăși istoria orașului. Prima biserică ridicată pe 
locul unde se afla izvorul cu apă sfințită al Altarului a fost 
construită și decorată de către împărăteasa Augusta Pulcheria, 
între anii 450-453 (anul morții sale) și de către soțul acesteia, 
împăratul Marcian (450-457) și oferită vlahilor ce locuiau în 
acel cartier important al Constantinopolului. Datorită morții 
sale, împărăteasa nu a reușit să termine ceea ce a început, 
biserica fiind continuată de succesorii acesteia. Biserica a fost 
terminată și mult înfrumusețată de către împăratul Leon I (457-
474), care a adaugat și „Hagiasma” (fântâna cu apă sfințită) 
și „Hagion Lousma” (baia sfântă, unde se spălau preoții). 
Împăratul Leon I a mai construit și Paraclisul „Hagia Soros”, un 
relicvar special făcut pentru a păstra în el „Acoperământul 
Maicii Domnului”, adus în Constantinopol din Palestina, în anul 
473. Tot acum are loc și înstărirea bisericii cu multe proprietăți. 
De-a lungul timpului, împărații bizantini și-au arătat pe rând 
interesul și evlavia față de această biserică din Vlaherne. Astfel, 
ei au făcut numeroase donații în bani și obiecte decorative. 
Procopius scrie despre faptul că împăratul Iustinian, în vremea 
domniei unchiului său, Iustin I (518-527), a modificat și lărgit 
clădirea inițială a bisericii. Descrierea lui Procopius sugerează 
faptul că bisericii i-a mai fost adaugat un dom - cupolă – 
susținut de mai multe coloane, în formă de semicerc. Această 
renovare este menționată în două epigrame ale Antologiei 
Palatine. Iustin al II-lea (565-578) a adăugat bisericii două 
abside laterale, remodelând astfel planul inițial al bisericii. În 
această perioadă, biserica avea forma treflată. Câteva secole mai 
târziu, Romanus III Argyrus (1028-1034) a decorat cu aur și 
argint interiorul acestor abside. Importanța deosebită a Bisericii 
din Vlaherne reiese și din numărul celor ce slujeau la slujbele 
ținute în aceasta. Astfel, împăratul Heraclie menționează, într-
unul dintre actele sale, faptul că în această biserică trebuie să 
slujească 74 de persoane: 12 preoți, 18 diaconi, 6 diaconițe, 8 
sub-diaconi, 20 de citeți, 4 cântăreți și 6 portari. Cel mai 
renumit eveniment a avut loc în anul 626, când orașul 
Constantinopol a fost asediat de către avari, în timp ce 
împăratul Heraclie și trupele sale erau plecați la luptă cu perșii, 
în Asia Mică. Icoana Maicii Domnului Blachernitissa a fost 
scoasă în procesiune pe câmpul de luptă de către fiul 
împăratului absent și de către Patriarhul Sergius (610-638). 
Avarii au încetat asediul, victoria punându-se întru toate pe 
seama Maicii Domnului. Toată populația orașului s-a adunat 
apoi la Biserica din Vlaherne, unde au făcut priveghere de toată 
noaptea, cântând Imnul Acatist al Maicii Domnului. Asemenea 
măreței Catedrale Sfânta Sofia, această biserică a fost și ea un 
centru al Ortodoxiei, în fiecare vineri, aici oficiindu-se 
priveghere de toată noaptea, în cinstea Icoanei făcătoare de 
minuni a Maicii Domnului.  

Rolul jucat de Biserica din Vlaherne - Panagia of 
Blachernae - de-a lungul perioadei iconoclaste, și în mod 
special în vremea domniei împăratului Constantin al V-lea, este 
unul foarte important. Datorită importanței bisericii, iconoclaștii 
au distrus întreg ansamblul iconografic ce împodobea biserica. 
În lucrarea „Viața Sfântului Ștefan cel Tânăr”, o lucrare scrisă 
în anul 808, este înregistrat faptul că iconoclaștii au înlocuit 
chipul Mântuitorului, al Maicii Domnului și ale sfinților, cu 
reprezentări de pomi, păsări și animale: „Ruinând mult-cinstita 
Biserică a Preacuratei Maicii Domnului din Vlaherne, ai cărei 
pereți erau acoperiți cu scene biblice înfățișând Întruparea 
Domnului, multe dintre minunile Sale, Învierea și Înălțarea Sa 
la cer, ei au transformat-o într-un fel de aprozar și atlas de 
animale; ei au decorat-o cu tot felul de animale și de păsări.” 

În anul 834, când iconoclaștii au pierdut puterea avută 
inițial, s-a sărbătorit pentru prima dată Duminica Ortodoxiei, 
numită și „a restabilirii cultului Sfintelor Icoane”. Aceasta 
primă serbare a avut loc în Biserica Vlaherne - Blachernae. 
Tradiția menționează și faptul că, în anul 944, Chipul lui 
Hristos - cunoscut drept „Sfânta Mahramă” - si „scrisorea 
regelui Abgar” au fost aduse din Edessa și depuse, cu mare 
evlavie în Paraclisul acestei biserici. Din mărturiile păstrate 
până astăzi, știm faptul că Biserica Vlaherne era situată în 
apropierea țărmului Cornului de Aur, în afara zidurilor orașului 
Constantinopol. Pentru a o proteja, împăratul Heraclie a 
construit un zid de apărare în jurul acesteia (Zidurile Blachernae 
– Zidurile Valahe). Mai târziu, când a fost ridicat Palatul 
Vlaherne (Valah), puțin mai sus pe deal, între biserică și palat a 
fost construită o scară impozantă și o poartă specială. Împărații 
participau adesea la slujbele ținute în Biserica Vlaherne. Mulți 
împărați purtau după ei, în campaniile de luptă, o relicvă a 
icoanei valahe. De asemenea, multe dintre sigiliile imperiale 
bizantine purtau semnul acestei biserici – Blachernitissa 
(Valaha, sau „Cea care aduce noroc”). Slujba săvârșită în 
fiecare vineri în Biserica Vlaherne a fost rânduită definitiv încă 
din vremea Patriarhului Timotei I (511-518). Alături de această 
priveghere, mai erau săvârșite și alte slujbe speciale doar în 
această biserică: Intrarea Domnului în Ierusalim (2 februarie), 
Duminica Ortodoxiei (prima duminică din Postul Mare), 
Vinerea Mare, Miercurea Paștelui, Acoperământul Maicii 
Domnului (2 iulie), Sfințirea Bisericii Vlaherne (31 iulie, ziua 
Salvării orașului Constantinopol din atacul avarilor și perșilor (7 
august), Adormirea Maicii Domnului (15 august) și amintirea 
Marelui Cutremur din 740 (26 octombrie). Din anul 1204, 
Biserica Vlaherne a fost în mâna latinilor, până când împăratul 
Ioan III Ducas Vatatzes (1222-1254) al Imperiului de Niceea, a 
reluat-o, împreună cu multe alte mănăstiri din Constantinopol 
sub tutela sa. În anul 1347, Împăratul Ioan VI Cantacuzino a 
fost chiar încoronat în Biserica Vlaherne, în loc să fie încoronat 
în Catedrala Aghia Sofia (Sfânta Sofia), după cum era obiceiul. 
În anul 1348, pirații genovezi au cauzat daune importante 
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bisericii. Daune a mai suferit biserica și în anul 1070, când un 
incendiu a distrus clădirea, aceasta fiind reconstruită de către 
împărații Romanus IV Diogenes (1067-1071) și Mihail VII 
Ducas (1071-1078). Se pare că după incendierea acesteia, în 
anul 1070, biserica a fost reconstruită urmând fidel planul 
inițial. Interiorul acesteia era acoperit în marmură până la 
jumătatea zidurilor, coloanele erau din jasp verde, iar tavanul 
era acoperit cu aur și argint. Partea superioara a pereților era 
acoperită cu fresca și mozaic. Iconostasul era cel mai 
impresionant detaliu al bisericii. Informații despre magnifica 
iconografie din Vlaherne, cât și despre restul arhitecturii, avem 
din scrierile ambasadorului spaniol De Clavijo, care a vizitat 
Biserica Vlaherne în anul 1402. Alte informații mai pot fi găsite 
și în lucrarea lui Isidor de Kiev (1385-1463) despre „Plângerea 
dispariției minunatei Biserici”. 

 Întregul complex de clădiri a ajuns în ruină în anul 
1434, cu puțin timp înainte de Cucerirea orașului de către turci, 
când „niște tineri nobili în căutare de cuiburi de pasăre” (G. 
Phrantzes) s-au cățărat pe acoperișul acesteia și, din neatenție, 
au pornit un incendiu. După cucerirea din anul 1434 și Căderea 
Constantinopolului, din minunata Biserică Vlaherne nu a mai 
rămas decât locul ce păstrează încă Izvorul Sfânt. Locul a intrat 
și a rămas în posesia turcilor până în anul 1867, când a fost 
înmânat grecilor, care au construit pe acesta o micuță biserică - 
hagiasma. Cu timpul, Patriarhia Ecumenică a întreprins lucrările 
necesare pentru a face ca locul să arata așa cum îl vedem și 
astăzi. În micuța biserică, cele patru scene pictate pe peretele de 
deasupra Izvorului, realizate de către pictorul Eirenarchos 
Covas în anul 1964, aduc aminte de marile momente ale 
Bisericii Vlaherne (Bisericii Valahe). Eu cred că putea și 
Patriarhia română, sau istoricii - arheologi, să se implice într-un 
fel în acest proiect, după 1989, pentru cunoașterea de către 
români a istoriei lor adevărate. Marea Biserică Vlaherne era 
constituită din trei clădiri: biserica centrală a Maicii Domnului, 
Paraclisul Hagia Soros și Hagion Lousma. Biserica centrală 
avea trei abside și era acoperită cu un acoperiș de lemn, 
asemenea bisericilor Panagia Chalkopratiae și Sfântul Ioan 
Botezătorul din Studius. Paraclisul, unde erau păstrate Sfintele 
Odoare, era cunoscut ca „Hagia Soros”, fiind o structură 
circulară cu pronaos. Acesta era construit în partea sudică a 
bisericii centrale. Pe lângă Acoperământul Maicii Domnului, 
aici se mai păstrau și moaștele a mulți alți sfinți creștini. 
Pelerinii ruși ce s-au închinat aici de-a lungul secolelor XIV-
XV au menționat existența moaștele Sfinților Patapie, Atanasie, 
Pantelimon și Anastasia. Cea de-a treia încăpere, Hagion 
Lousma, era o structură cu dom. Aceasta se afla în imediata 
apropiere a Paraclisului și includea un vestiar și un bazin de 
spălat, numele sub care era cunoscut locul fiind „Sfântul 
Photeinos”. Pereții acesteia erau decorați cu icoane. În fiecare 
vineri, împăratul venea aici și intra în bazinul cu apă stransă din 
izvor, spre îmbăiere. Dispariția vechii icoane a Maicii 
Domnului, pictată pe lemn și acoperită cu aur și argint, se crede 

că a avut loc tot în această perioadă iconoclastă. Potrivit 
tradiției, această icoană a fost găsită ascunsă în spatele unui zid, 
în anul 1030, când împăratul Romanus III Argyrus a renovat 
biserica. Modelul iconografic al Maicii Domnului din Vlaherne 
- Blachernitissa - era deja răspândit în lumea creștină în 
momentul dispariției acesteia. Această reprezentare o 
înfățișează pe Maica Domnului în întregime, stând în picioare, 
cu mâinile ridicate spre rugăciune și mijlocire (de aceea i se mai 
spune și „Mijlocitoarea”). Chipul lui Hristos, binecuvântând, 
este pictat într-un medalion, pe pieptul Fecioarei Maria. Această 
icoană se află în strânsă legătură cu minunea săvârșită de 
Acoperământul Maicii Domnului, fiind adesea scoasă în 
procesiune, așa cum se arată în scrierile Annei Comnena. 
Despre acestă minune se știe că, în anul 911, când orașul 
Constantinopol era asediat și lumea se afla strânsă în Biserica 
Vlaherne, spre a cere ajutor Maicii Domnului, s-a întâmplat o 
minune. Biserica era împodobită pentru slujba de vineri 
noaptea. Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos se afla și el 
acolo, împreună cu ucenicul său, Epifanie. Cam pe la ora 04.00 
dimineața, Sfântul Andrei și Epifanie au avut parte de o 
revelație a Maicii Domnului: Maica Domnului a apărut și a 
intrat prin ușile bisericii, însoțită de către Sfântul Ioan 
Botezătorul și Sfântul Ioan Teologul, împreună cu cetele 
îngerești. Maica Domnului s-a oprit sub policandrul central al 
bisericii, a îngenunchiat și a început a se ruga cu lacrimi. Apoi a 
intrat în Sfântul Altar și s-a rugat din nou. Apoi și-a scos 
Cinstitul Acoperământ (pânza cu care își acoperea capul) și l-a 
întins peste credincioșii din Biserica Vlaherne, în timp ce se 
înălța de la ei, către cer. Acest eveniment – revelație este cinstit 
la 1 octombrie. 

În imediata vecinătate a Bisericii Vlaherne se afla 
Palatul Vlaherne. PALATUL VLAHERNE (Blachernae; Valah) 
a fost o importantă reședință imperială bizantină folosită destul 
de des de împărații bizanțului, situată în suburbia Blachernae 
(Cartierul Valah), situată în partea de N-V a Constantinopolului 
(Istanbulul actual, din Turcia, orașul așezat pe 7 coline, ca și 
Roma). Zona palatului este acum în cea mai mare parte ocupată 
de construcții moderne și numai sursele literare ce mai sunt 
disponibile ne pot ajuta la descrierea acestuia. Palatul Vlaherne 
a fost construit pe pantele nordice ale celei de a VI-a coline a 
orașului în jurul anului 500 d. Hr. Chiar colina a suportat de-a 
lungul timpului diferite intervenții, creându-se un număr de 
terase necesare pentru a sprijini diversele clădiri care erau 
cuprinse în complexul palatului. Cu toate că principala reședință 
imperială în perioada sec. IV – sec. XI a fost Palatul Mare aflat 
la capătul de est al orașului, Palatul Vlaherne a fost folosit 
uneori, și este atestat în protocoalele ceremoniale conținute  în 
„De Ceremoniis” (Explicarea Ordinului Palatului; capitolele 
I.27, I.34, II.9, II.12) de împăratul Constatin VII 
Porphyrogennetos (945-959 d.Hr.). În acel moment Complexul 
Palatului Vlaherne cuprindea mai multe construcții: Sala lui 
Anastasius sau Anastaniakos (triklinos; numită după împăratul 
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Anastasie I care a construit-o), Sala Oceanului (sau Okeanos), 
Porticul lui Iosif (sau Iosephiakos) și Sala Dunăre (sau 
Danoubios). Această sală comunica cu Altarul din apropiere al 
Bisericii Ortodoxe Sfânta Maria din Vlahernae (Sfânta Maria 
din Valahia) printr-o serie de scări pe care cobora pentru slujbă 
marea familie imperială bizantină. La sfârșitul secolului al XI-
lea împăratul Alexios I Comnen (1081 – 1118 d.hr.) s-a mutat 
în acest palat, ca punct de ședere principal. Și el, dar și nepotul 
său, Manuel I. Comnen (1143 – 1180 d. Hr.) au întreprins aici 
mari lucrări de fortificare a incintei palatului și ridicarea de noi 
edificii. Manuel I este creditat cu construirea unui zid de apărare 
exterior foarte elaborat (Zidul Valah) și cu construcția mai 
multor splendide săli, cum ar fi Sala Irinei (numită astfel, se 
spune, după Împărăteasa Irene a Ungariei) și Polytimos Icosul 
(Oikos). În acest moment complexul Palatului Vlaherne devine 
cunoscut în capitala bizantină ca și „Noul Palat”. Dintre 
structurile construite de-a lungul timpului, doar așa numita 
clădire a „Închisorii din Anemas”, care a făcut parte din 
infrastructura palatului, încă supraviețuiește. După cea de a IV-a 
Cruciadă și după recucerirea orașului în anul 1261, împărații 
Palaiologan restaurează complexul imperial de la Vlaherne și o 
declară reședință principală a împăratului. Mai târziu de secolul 
al XIII-lea se ridică Palatul Porfirogenetului, mai la sud decât 
principalul complex al Palatului Vlaherne, legat de acesta prin 
coridoare și alei. Palatul Porfirogenetului cunoscut de turci ca și 
„Tekfur Sarayi” („Palatul Suveranului”) este construit în sec. 
XIII - XIV, în partea de N-V a orașului vechi Constatinopol. 
Acesta se dovedește a fi de fapt o anexă a Complexului 
Palatului Mare din Vlaherne. Astăzi este cel mai bine conservat 
dintre cele trei palate bizantine, supraviețuind orașului modern 
actual, fiind unul dintre puținele exemple relativ intacte de 
arhitectură laică bizantină târzie din lume. „Porfirogenetul” 
înseamnă „născut în purpură” și face trimitere la nașterea unui 
urmaș de împărat. Aici nășteau împărătesele; era un fel de 
maternitate. Urmașii împăraților bizantini se nășteau în cartierul 
Valah (în Complexul Palatului Vlaherne) și se botezau la 
Biserica Valahă. Palatul a servit ca reședință imperială 
principală în ultimii ani ai Imperiului Bizantin. Aflat în 
apropierea zidurilor exterioare ale orașului, palatul a suferit 
pagube importante în timpul cuceririi otomane a 
Constatinopolului în 1453. El a fost folosit apoi într-o 
multitudine de scopuri. În sec. XVI-XVII acesta a găzduit 
menajeria sultanului. În sec. XVII animalele au fost mutate, iar 
aici a funcționat un bordel. După mai multe destinații obscure, 
din 2010 palatul a fost inclus într-un proiect de renovare amplu, 
ce continuă și astăzi.    

  

Biserica Blachernae (Vlaherne), închinată Maici Domnului 
Blachernitissa (Maica Domnului Valahă) din Istanbul (fost Constantinopol)  

Acum să concluzionăm. Un cartier important din marele 
Imperiu Bizantin era Valah, având o Biserică Valahă ce era ca 
importanță a doua din imperiu (după Sfânta Sofia) și tot aici se 
afla una din importantele reședințe împărătești bizantine, ce era 
numită Palatul Valah, iar Palatul Porforogenetic, unde se 
nășteau urmașii imperiali (maternitatea celor „născuți în 
purpură”), era construit tot ca parte a Complexului Palatului 
Vlaherne (Valah; semn al Renașterii, semn al Nemuririi). Dacă 
urmărim procesiunea familiei imperiale bizantine, într-o zi de 
slujbă la Sfânta Biserică Vlahernae, îi vom vedea plecând din 
Palatul Valah, trecând printr-o sală numită Oceanul (semn al 
Apelor Mari; Potop), urmată de o altă sală numită Dunărea 
(fluviul sfânt al geților), spre a intra să se roage în Biserica 
Maicii Domnului Valahe – Blachernae. Dacă istoricii, dar și 
conducerea bisericii noastre ortodoxe s-ar apleca și asupra 
acestor importante urme de românitate, sporind cercetarea și 
aflarea mesajelor încriptate în astfel de izvoare, am putea să 
privim mai senini spre un posibil viitor al unui popor care 
merită ceva respect.           

 

Maici Domnului Blachernitissa (Maica Domnului Valahă) de 
Thetokod – Aflată acum la Galeriile Tretyakov 
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Maici Domnului Blachernitissa (Maica Domnului Valahă)

Palatul Porfirogenetului 

Locul Cartierului Valah (Blachernae) din Constantinopol 
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Zidurile Blachernae (Valahe) ale Constatinopolului reconstituite
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Premise pentru o cunoa

bibliografiei jurnalistului 
român Valeriu Braniște (1869 

 Drd. Drago

Prof. Daniela C

I. Contribuții pentru o cunoaștere a bio

omului politic și academicianului român Valeriu Braniște

1) - 19 / 22 ianuarie 1869 – S
(astăzi în județul Brașov, odinioară vreme la data nașterii sale 
aflându-se în Comitatul Făgăraș), fiind botezat de familie sub 
numele Valeriu Braniște. A fost fiu al pretorului Moise Braniște 
și al Mariei Braniște, născută Vlad, fiind cel dintâi copil al 
familiei sus amintite. În documentul na
de familie ca Branisce. A fost fiul unei familii de intelectuali de 
origine românească, ridicață din rândurile țărănimii libere din 
Transilvania. Tatăl său, Moise Braniște (1834
din Merghindeal, iar familia bunicilor paterni era de obâr
Toarcla. Moise Braniște a fost funcționar administrativ cu 
temeinice studii juridice, fiind primul stenograf român al Dietei 
românești care s-a desfășurat în orașul Sibiu între anii 1863 
18651. În treacăt facem nențiunea faptului că Moise Braniște și
a finalizat studiile în Drept la Sibiu în 1865. Cu privire la studii, 
am considerat relevant de sublinait aspectul, potrivit căruia atât 
în ceea ce privește cele liceale, cât și universitare, tatăl lui V. 
Braniște, a fost coleg în Sibiu cu doi dintre frații poetului Mihai 
Eminsecu, anume cu Ilie și Nicolae Eminovici

Mama sa, Maria Vlad, se născuse într
intelectuali cu activitate în administra
preotului greco-catolic Pavel Lebu din 
comuna Șeica Mare, astăzi în județul Sibiu. Bunicul matern a 
participat în conducerea Revoluției de la 1848
loc în Transilvania pentru drepturi poli
românilor. A fost condamnat la moarte de autorită
însă sentința nu a fost pusă în aplicare.(Originea sa și primii ani 
din viața sa, Valeriu Braniște îi va petrece în spațiul actualului 

județ Sibiu, odinioară Comitatul Sibiu)

                                                             

∗ Drd. Dragoș L., Curelea, Școala Doctorală de Istorie din Universitatea 
,,1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, prof. gr. I în Liceul Tehnologic ,,Avram 
Iancu” Sibiu & Școala Gimnazială ,,Radu Selejan” Sibiu, prof. gr. I Daniela 
Curelea, director-adjunct în Colegiul Tehnic ,,Cibinium” Sibiu.

1 Simion Retegan, Dieta românească a Transilvaniei (1863
Napoca, Editura Dacia, 1979,   

2 Dragoș Lucian Curelea, Daniela Curelea, 
pentru educație, Sibiu, Editura A.T.U.-Hermannstadt,
Braniște, Tabla de la Lugoj. Prefață de Crișu Dascălu, Ediție îngrijită, studiu 
introductiv și tabel cronologic de Ioan David, Timișoara, David Press Print, 
2010, p. XIII-XIV. 

3  Valeriu Braniște, Oameni, fapte, întâmplări
Dacia, 1980, p. 7; Dragoș Lucian Curelea, Daniela Curelea, 
17-19; Valeriu Braniște, Tabla de la Lugoj, p. XIII. 
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Premise pentru o cunoaștere a bio-
bibliografiei jurnalistului și omului politic 

ște (1869 - 1928) 

Dragoș Lucian CURELEA & 

Prof. Daniela CURELEA∗∗∗∗ 

ții pentru o cunoaștere a bio-bibliografiei 

și academicianului român Valeriu Braniște 

S-a născut în Cincu Mare, 
țul Brașov, odinioară vreme la data nașterii sale 

ș), fiind botezat de familie sub 
ște. A fost fiu al pretorului Moise Braniște 

d, fiind cel dintâi copil al 
familiei sus amintite. În documentul nașterii s-a înscris numele 
de familie ca Branisce. A fost fiul unei familii de intelectuali de 

ță din rândurile țărănimii libere din 
ște (1834-1891) provenea 

din Merghindeal, iar familia bunicilor paterni era de obârșie din 
ște a fost funcționar administrativ cu 

temeinice studii juridice, fiind primul stenograf român al Dietei 
șul Sibiu între anii 1863 – 

țiunea faptului că Moise Braniște și-
a finalizat studiile în Drept la Sibiu în 1865. Cu privire la studii, 
am considerat relevant de sublinait aspectul, potrivit căruia atât 

și universitare, tatăl lui V. 
ște, a fost coleg în Sibiu cu doi dintre frații poetului Mihai 

și Nicolae Eminovici2.  
Mama sa, Maria Vlad, se născuse într-o familie de 

administrație. A fost nepoata 
catolic Pavel Lebu din Șialdorf sat de lângă 

Șeica Mare, astăzi în județul Sibiu. Bunicul matern a 
ției de la 1848-1849 care a avut 

loc în Transilvania pentru drepturi politice și naționale ale 
românilor. A fost condamnat la moarte de autoritățile maghiare, 

ța nu a fost pusă în aplicare.(Originea sa și primii ani 
ța sa, Valeriu Braniște îi va petrece în spațiul actualului 

biu)3. 

ș L., Curelea, Școala Doctorală de Istorie din Universitatea 
” din Alba Iulia, prof. gr. I în Liceul Tehnologic ,,Avram 

Școala Gimnazială ,,Radu Selejan” Sibiu, prof. gr. I Daniela 
legiul Tehnic ,,Cibinium” Sibiu. 

Dieta românească a Transilvaniei (1863-1864), Cluj-

ș Lucian Curelea, Daniela Curelea, Valeriu Braniște. Un portret 
Hermannstadt, 2013, p. 16-17. Valeriu 

ță de Crișu Dascălu, Ediție îngrijită, studiu 
și tabel cronologic de Ioan David, Timișoara, David Press Print, 

Oameni, fapte, întâmplări, Cluj-Napoca, Editura 
ș Lucian Curelea, Daniela Curelea, Valeriu Braniște, p. 

p. XIII.  
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2). - 1875 – 1879 începe să frecventeze Școala primară săsească 
din Cincu Mare, unde copilărește și îl are coleg de clasă pe 
Virgil Onițiu, cu care va rămâne prieten întreaga viață.  

3). - 1876 - 1878 – În urma pretransferărilor succesive pe post 
ale  tatălui său, Valeriu Braniște a continuat studiile primare la 
Școala săsească din Sighișoara, acolo unde familia lui Moise 
Braniște s-a stabilit o perioadă. Acum în 1877, familia Braniște 
trăia momente de caldă mulțumire, umblând cu capul ridicat, 
demnă și mândră fiind că erau de origine românească. În casa 
familiei Braniște se citeau articole din periodice românești și 
străine, în care se descriau operațiunile armatei României pe 
teatru de război din Balcani, în urma cărora România și-a 
dobândit Independența. 

4). - 1879 – A continuat școala în Săliștea Sibiului, aceasta fiind 
singura în care va avea parte și dreptul de-a învăța limba și 
istoria românească. 

5). - 1879 – 1887 – A urmat și absolvit prin Bacalaureat, 
studiile Liceului din Sibiu (actualul Colegiu Național Gheorghe 
Lazăr). Se impune aprecierea faptului că încă din vremea 
claselor liceale a manifestat preocupări literare. Acum, în anul 
1884, a publicat la Sibiu în paginile Tribunei o serie de culegeri 

de folclor sub titlul: ,,Poezii culese de pe Valea Bunii”1. 

. Manifestă interes pentru cuvântul scris și tipărit, realitate care 

l-a urmărit și consacrat în viața sa2. 

6). - 1887 – 1891 – Aceasta a fost perioada în care a urmat 
studiile Facultății de Litere și Filosofie din cadrul Universității 
din Budapesta. A activat aici în capitala Ungariei, în Societatea 
studențească ,,Petru Maior”, afirmându-se ca un susținător 
fervent al ideilor naționale și a dreptului românilor de a activa 
în planul manifestărilor politice ale epocii. Finalizează studiile 
universitare prin susținerea și promovarea unei teze de licență 
privind problematica gândirii în opera filosofului geman 
Schiller, urmată mai apoi de susținerea și promovarea tezei de 
doctorat în filologie și filosofie cu o cercetare despre Andrei 
Mureșianu sub îndrumarea profesorului dr. Alexandru Roman. 
A publicat cercetarea sa doctorală în 1891 la Budapesta în limba 
maghiară. Doctoratul a fost promovat cu titlul de Magna cum 

laude de către tânărul doctorand V. Braniște3. Tot în această 
perioada a studenției sale trebuie să facem menținea faptului că, 
V. Braniște a publicat foaia umoristică intitulată ,,Roza cu 

                                                             

1 Tribuna (Sibiu), nr. 143-144/1884 (apud, Valeriu Braniște, Tabla de la 
Lugoj. Prefață de Crișu Dascălu, Ediție îngrijită, studiu introductiv și tabel 
cronologic de Ioan David, Timișoara, David Press Print, 2010, p. XIV).  

2 Dragoș Lucian Curelea, Daniela Curelea, Valeriu Braniște, 2013, p. 
142. 

3 Ibidem. 

ghimpi” –un exercițiu bine ales pentru viitoarea sa activitate 

pulicistică 4. 

7). – 1891 – 1893 – În această perioadă a fost numit ca urmare a 
rezultatelor unui concurs desfășurat la începutul lunii 
septembrie 1891 profesor pentru disciplinele filologice (limba 
română, limba maghiară, limba germană) la Liceul din Brașov 
(actualul Colegiu Național Andrei Șaguna din Brașov), în care 
unitate de învățământ V. Braniște a activitat didactic doi ani 

școlar consecutivi5. În această perioadă a colaborat cu articole 
la diferite publicații ale epocii, afirmându-se ca susținător al 
ideilor promovate de Tribuna de la Sibiu. În 1891 a publicat în 
paginile oficiosului Asociațiunii pentru Literatura Română și 
Cultura Poporului Român – revista ,,Transilvania” articolele: 
,,Călușerul jucat în secolul al XVI-lea” și ,,Urme de poezii 

populare din secolul al XVI-lea”6.  

A fost în orașul de sub Tâmpa corespondent fidel al 

publicației Tribuna din Sibiu 7 . Este demn de remarcat 
activitatea sa desfășurată la catedră, fiind bine apreciat atât de 
inspectorii școlari, cât și de elevii pe care i-a îndrumat ca 
profesor de clasă (diriginte). Printre foștii săi elevi, viitoare 
personalități mai târziu amintim: Ioan Lapedatu, care îi face un 
portret ideal de dascăl în ,,Omagiu profesorului Ioan Lupaș”, 
lucrare apărută la București în 1941. Doctorul Valeriu 
Moldovan în paginile revistei clujene ,,Patria”, anul X, nr. 6, 
face deasemenea, un viu ;i plin d[ căldură elogiu fostului 
profesor și nu în cele din urmă, Axente Banciu în paginile 
publicației ,,Dreptatea” din Timișoara, anul II, nr. 74, subliniază 
tactul și blândețea de care Valeriu Braniște a dat dovadă pentru 
a le îndruma învățarea și pentru a le cultiva spiritul național 

românesc8. Facem mențiunea faptului cî în cei doi ani școalri 
încheiați în care a activat didactic la Brașov, V. Braniște a 
predat limba română, limba maghiară și limba germană 

8). – 1893 – Ca urmare a întemnițării mai multor redactori ai 

Tribunei din Sibiu, în contextul redactării Memorandum-ului9 
Valeriu Braniște a părăsit catedra de filologie a Liceului din 
Brașov pentru a prelua conducerea publicației ,,Tribuna” în 
calitate de redactor responsabil la invitația făcută de dr. Ioan 
Rațiu. Acesta este primul moment în vederea consacrării sale 
gazetăriei de calitate. Am putea spune că în acest fel a devenit 
prin ideiile pe care le-a promovat vreme de mai bine de trei 

                                                             

4 Valeriu Braniște, Tabla de la Lugoj, p. XIV. 
5 Dragoș Lucian Curelea, Daniela Curelea, Valeriu Braniște, p. 142.  
6 Ibidem, p. 143; Valeriu Braniște, Tabla de la Lugoj, p. XV.  
7 Ibidem.  
8 Ibidem, p. 143.  
9  Şerban Polverejan, Nicolae Cordoş, Mişcarea memorandistă în 

documente. 1885-1897, Cluj-Napoca, Editura Dacia, p. 32 şi 35-36; Şerban 
Polverejan, Din istoricul memorandului. Şedinţa Comitetului Central al P.N.R., 
din 25-26 martie 1892, în Acta Musei Napocensis, Cluj, 1969, p. 322-344; Liviu 
Maior, Memorandul. Filosofia politico-istorică a petiționalismului românesc, 
Cluj-Napoca, Editura Fundației Culturale Române, 1992, p. 100.   
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decenii un dascăl al neamului – un mare și adevărat român, un 
formator de condeieri pregătiți în sluba cuvântului scris.  

Vreme de opt zile a fost închis la Seghedin în Ungaria pentru un 
duel politic. Este momentul din care va începe să scrie o serie 
de articole pertinente, pline de curaj, fulminante, pentru acea 
epocă, însă dein teamă față de autorități va prefera să le 
semneze prin pseudonime, cel ales acum fiind Bill-a-Zam. 
Această precauție nu l-a salvat însă de temnițele statului 
maghiar. A fost închis o perioadă de 8 zile la Seghedin. 
Memoria închisorii și faptele petrecute le-a redat fidel sub 
pseudonimul ,,Bill-A-Zam” sub forma reportajului grupat sub 
titlul: ,,Seghedinul”. De pus ]n evidență faptul că acest grupaj 
memorialistic a fost dedicat militantului politic slovac Svetozar 
Hurban-Vajanski coleg de temniță la Seghedin cu V. Braniște. 
A se vedea reportajul publicat ]n mod episodar la ,,Tribuna” din 
Sibiu, anul X, nr. 206-208, 210, 213, 216-217, 219, 221, 225, 

227, 228, 2291. Ca urmare a unui conflict cu Eugen Brote, a 
părăsit redacția Tribunei, stabilindu-se la Timișoara, unde 
împreună cu Cornel Diaconovich, au pus bazele publicației 

,,Dreptatea”, la cererea lui Alexandru Mocsoni2. 

9). – 1894 – La începutul lunii ianuarie 1894 a înființat la 
Timișoara, împreună cu Cornel Diaconovich, atât cotidianul 
,,Dreptatea”, cât și suplimentul acestuia, ,,Foaia de Duminecă” 
– supliment pentru popor. Continuă activitatea publicistică sub 
diferite pseudonime: L-r; d-r; v-r; b-r; Bill-a-Zam.Editorialele 
de fond le semnează numai atunci când atitudinea articolului 
respectiv angaja persoana lui. Alte multe articole apar fără a fi 

semnate3. Esențial din perspetiva studiului de față, ne-a părut 
faptul că, V. Braniște a fost corespondent al publicației 
,,Dreptatea” din Timișoara la procesul Memorandului desfășurat 
în Cluj și apărător pro-bono al acuzatului Gavril Tripon. Pentru 
aceasta a fost judecat de autoritățile maghiare la 29 decembrie 
1894, fiind apărat în instanță de Coriolan Brediceanu și de 
slovacul Ștefanovits. La cele 61 de puncte ale acuzării, sentința 
pronunțată de jurați a constatat vinovăția sa. Condamnarea 
pronunțată era de amendă 1300 florini și doi ani de temniță. 
Apărătorii săi au depus în instanță o cauțiune de 5000 de florini 
pentru a nu fi arestat. Discursul său de apărare, a fost înainte de 
orice, un aspru și corect rechizitoriu făcut statului maghiar, care 
nu respecta nici cele mai elementare drepturi ale naționalităților. 
(acest rechizitoriu privind maghairizarea forțată a 
naționalităților din Austro-Ungaria a fost publicat de V. 
Braniște în paginile ,,Dreptății” din Timișoara în anul I de 

apariție, la nr. 277, p. 1)4. 

                                                             

1 Valeriu Braniște, Tabla de la Lugoj, p. XV. 
2 Dragoș Lucian Curelea, Daniela Curelea, Valeriu Braniște, p. 143; 

Valeriu Braniște, Tabla de la Lugoj, p. XV. 
3 Dragoș Lucian Curelea, Daniela Curelea, Valeriu Braniște, p. 144. 
4 Ibidem. Valeriu Braniște, Tabla de la Lugoj, p. XVI. 

10). – 1895 – A rămas editor și redactor șef al publicației 
,,Dreptatea” până în martie 1895. A continuat să publice o serie 
de editoriale, acestea fiind semnate Ler sau nesemnate din 
rațiuni pe care le putem înțelege. Ultimul său articol în 
Dreptatea timișoreană s-a intitulat: ,,La despărțire” și a apărut în 
anul II, nr. 61 la 15/27 martie 1895. În drum spre închisoarea de 
stat de la Vacz, a făcut o scurtă oprire în Budapesta. Despărțirea 
de prietenii săi timișoreni, de cititorii săi și de colaboratori este 
descrisă de un autor sub pseudonimul Daciano, care publică un 
articol intiulat: ,,În pragul temniței”, apărut în Dreptatea, anul 
II, nr. 74. Evenimentele trăite în timpul detenței sale la Vacz le-
a publicat în articolul de referință, intitulat: ,,Sfintele Paști între 
zăvoare și baionete”, în publicația ,,Drapelul”  lugojan, anul I, 
nr. 27 / 1901 și în articolul: ,,Sunt zece ani”, în ,,Drapelul”, anul 
V, nr. 33. George Candrea, redactorul responsabil al Dreptății 
care i-a urmat la conducerea ziarului timișorean, a publicat o 

filă omagială în Drapelul, anul I, nr 405. 

11). – 1896 – A executat din pedepasă numai primele șase luni, 
fiind pus în libertate în temeiul unei largi amnistii acordate de 
autoritățile maghiare la un mileniu de existență a statului 
Ungaria. ,,Tribuna” sibiană îi consacră articolul: ,,Lauri și 
tricolor”, anul XIII, nr. 130, iar Dreptatea din Timișoara a 
salutat eliberarea sa în anul III, nr. 129.  I se aduc acum elogii 
naționale, însă nu i-a mai fost încredințată conducerea ziarului 
timișorean în condiții pe care Valeriu Braniște le-ar fi putut 

primi6.  

În aceste cindiții a fost chemat de conducerea Liceului din 
Brașov în vederea fixării sale pe post/catedră în Brașov unde și-
a reluat catedra de filologie în cursul anului școlar 1896 - 1897. 
A activat aici în cadrul societăților culturale, făcându-se 
remarcat în cadrul inteligenței locale. De ăus în evidență 
aspectul potrivit căruia în perioada vacanței de vară, V. Braniște 
l-a cunoscut la Băile Tușnad pe marele dramaturg român Ion 

Luca Caragiale7. 

12). – 1897 – Desfășoară o intensă activitate culturală în afara 
celei didactice în orașul de sub Tâmpa. Se remarcă acum ca viu 
susținător al ideii formării unui fond de teatru românesc. 
Conferențiar, regizor de teatru amator, colaborator la publicația 
brașoveană ,,Gazeta Transilvaniei”, dar și profesor de liceu V. 
Braniște, se simte din nou atras de mirajul publicisticii și al 
gazetăriei. Astfel, la chemarea elitei culturale și naționale 

românești din Bucovina va pleca la Cernăuți8. 

                                                             

5 Ibidem, p. 145; Valeriu Braniște, Tabla de la Lugoj, p. XVI. 
6 Valeriu Braniște, Tabla de la Lugoj, p. XVI. 
7 Ibidem, p. XVI. 
8  Dragoș Lucian Curelea, Daniela Curelea, Valeriu Braniște, p. 145; 

Valeriu Braniște, Tabla de la Lugoj, p. XVI.  
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13). –iunie 1897 - Valeriu Braniște, a răspuns chemării care i-a 
fost adresată de cavalerul Iancu Flondor și deputatul George 
Popovici și pune bazele ziarului ,,Patria” din capitala 
Bucovinei. Pentru a nu trezi  suspiciunile autorităților austriece 
s-a înscris ca student la Universitatea din Cernăuți. Primul 
număr al ziarului ,,Patria” a apărut sub îndrumarea sa la 2 / 14 
iulie 1897. Formula redacțională era următoarea: Director era 
Valeriu Braniște, editor dr. Emilian Criclevici și redactor 
responsabil de număr era Dimitrie Bucevschi. Din considerente 
tactice, ziarul ,,Patria”, nu menționează în prima pagină nici 
numele directorului, deoarece acesta nu era cetățean austriac 
nici organul politic de care aparținea ziarul. Ca o observație 
atentă, trebuie subliniat faptul că numele editorului și al 
redactorului responsabil se regăsesc trecute în mod discret la 
subsolul paginii a treia, firește caracterele fiind mai mici decât 

cele normale 1 . În aceste condiții, V. Braniște  director al 
ziarului bucovinean ,,Patria” și-a început lupta sa național-
politică. Acum, este de subliniat faptul că editorialele sale, au ca 
semn distinctiv un asterisc, iar foiletoanele sunt semnate cu 
litere mici vlr și b-a-z. Articolele neutre sunt semnate cu numele 
său. A publicat în ,,Patria”, anul I, nr. 35, un necrolog de seamă 
în memoria profesorului său coordonator de doctorat, dr. 
Alexandru Roman. De asemnea, semnează publicarea unor 
recenzii despre tragediana Agata Bîrsescu în ,,Patria”, anul II, nr 

79 – 822. 

14). – 1898 – În calitatea sa de director al ziarului ,,Patria”, V. 
Braniște, a desfășurat în această provincie o vie și intensă 
activitate de redeșteptare a națiunii române, totul pornind de la 
ideea de iluminare prin educație și emancipare socială prin 
recunoașterea de drepturi și mai ales prin îndemnurile adresate 
românilor de a urma și deprinde meserii-văzute ca fundament al 
obținerii unei autonomii financiare, atât în plan individual, cât și 
în plan colectiv. Adoptă acum atitudine pentru protejarea și 
apărarea țărănimii exploatate (nu numai a țărănimii românești 
!). A militat în capitala Bucovinei, pentru recunoașterea limbii 
române, pentru recunoașterea drepturilor politice ale românilor, 
pentru chestiunea națională românească, pentru folosirea limbii 
române în învățământul de stat. Face în paginile ziarului 
,,Patria” propagandă intensă pentru pregătirea campaniei 
electorale în vederea formării Dietei provinciale. Răspunsul 
autorităților austriece nu se lasă așteptat. În urma campaniei sale 
de presă autoritățile locale au trecut la confiscarea ziarului și la 
interzicerea apariției acestuia. Acum, Braniște a inițiat lupta 
politică cu guvernatorul austriac al provinciei baronul 

Bourguignon în ,,Patria”, anul II, nr. 181, 185, 191, 2093 . 
Facem în treacăt mențiunea că în 1898 a apărut la Sibiu prima 
parte a Enciclopediei române în coordonarea lui Corneliu 

                                                             

1 Ibidem.  
2 Ibidem, p. 146. 
3 Valeriu Braniște, Tabla de la Lugoj, p. XVI; Dragoș Lucian Curelea, 

Daniela Curelea, Valeriu Braniște, p. 146.  

Diaconovi, mai vechiul coleg timișorean al lui V. Braniște. 
Această publicație de certă valoare s-a mai numit Enciclopedia 
Astra, fiind elaborată sub egida Asociațiunii. 

15). – 1899 – Lupta politică și de presă se acutizează. Acum 
articolele din ziarul ,,Patria”, devin tot mai agresive, mai 
vehemente, mai virulente. Acestă camapanie de presă a fost 
inițiată de V. Braniște sub deviza de afirmare a caracterului 
românesc, a afirmării acestui caracter național românesc al țării 
și al populației, atât în lăuntrucât  și în afara țării (a provinciei 
Bucovina, Ducat autonom al Casei de Habsburg la acea dată) 
(Patria, anul III, nr. 239 și 240). Atent analist al trebuirilor 
publice, V. Braniște, se angajează în a dezbate și a comenta 
treburile Dietei Vieneze în nr. 246, 250, 251; subliniază 
problemele învățământului românesc și solicită rezolvarea 
acestora, dacă nu totală, cel puțin în parte și evidențiază 
punctele ce trebuiesc remediate. Revine cu noi atacuri politice 
împotriva guvernatorului local, acuzându-l de rea voință și 
incompetență; combate atitudinea plecată a mitropolitului 
ortodox Arcadie, care nu se ridică câtuși de puțin la exigenețele 
și demnitatea prelaților de dinaintea sa în scaunul arhieresc 
local. 

Acum, autoritățile austriece au trecut la o politică de confiscare 
a ziarului ,,Patria” în tiraje tot mai mari. Studenții din 
Transilvania, români, armeni, greci, chiar maghiari și ruteni 
sunt expulzați din provincie. Mai mult, la apariția sa ,,Patriei”, 
anul III, nr. 299 anunța în mod răspicat ordinul de expulzare din 
provincie a lui V. B., bănuit de autorități a fi autorul campanie 

de demascări și de solicitări ce apăreau în presa locală4. 

Începând cu data de 30 iulie 1899, continuă să 
redacteze ziarul, în diferite locuri din Bucovina, uneori chiar de 
peste graniță la Mihăileni în România. Valeriu Braniște a 
redactat Patria, în condiții improprii, dar cu tenacitatea care l-a 
caracterizat mereu vreme de încă un an, beneficiind de aportul 
economic al patrioților români din Bucovina. În numerele 301, 
302, 303, ale periodicului amintit a scris o serie de articole 
fulminante abordând problemele vitale ale existenței poporului 
român. A publicat în numărul 304 al ziarului articolul 
demascator împotriva înaltului prelat ortodox local Arcadie. 
Prelatul amintit s-a plâns autorităților austrice, ceea ce a avut ca 
efect un nou val de urmăriri la adresa lui V. Braniște și a celor 
ce erau suspectați că l-ar ascunde și ajuta în redactarea și 
tipărirea ziarului. În cele din urmă a refuzat să mai semneze 
articolele pe care le redacta, neexistând începând cu nr. 306 al 
Patriei din Cernăuți niciun semn distinctiv. Peripețiile sale din 
Bucovina a stârnit în presa acelei perioade o vie opine în 
favoarea dreptului la publicare, iar persoana sa a fost apărată în 
presa vremii, într-o serie de ziare precum: ,,Czernovitzer 

                                                             

4 Dragoș Lucian Curelea, Daniela Curelea, Valeriu Braniște, p. 147; 
Valeriu Braniște, Tabla de la Lugoj, p. XVII.  
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Zeitung” în lunile august, septembrie, octombrie 1899, 
,,Bukovinaer Zeitung” în septembrie 1899, ,,Tribuna” din Sibiu 
în anul al XVI-lea, din 3 octombrie 1899, ,,Evenimentul”, nr. 
1904/1899 și 1905/1899, ,,Dreptatea” de la Timișoara nr. 
1076/1899, ,,Voința națională” nr. 4376/1899. Prestigiosul 
cotidian vienez ,,Deutsches Volksblatt” îl numea pe curajosul 

român Braniște, ,,Ein rumänischer Guérin”1. 

16). – 1900 – În primele luni ale acestui nou anreușește să 
editeze Patria din clandestinitate. Se confruntă acum cu 
dificultăți din ce în ce mai mari, printre care amintim seria de 
percheziții la cei bănuiți că l-ar putea adăposti, lipsa banilor, 
lipsa unor contracte ferme cu tipografiile, care se temeau de 
reacția autorităților locale. În 21 aprile 1900, cu ajutorul unor 
prieteni devotați, ajuns în Cernăuți, a scis și a editat ultimul 
număr (nr. 406/1900, n. a.) al ,,Patriei” după care publicația își 
suspendă activitatea iar directorul său, Valeriu Braniște, 

părăsește Bucovina2.  

În anul 1900 s-a reîntoars în Brașov, orașul în care marele 
ziarist și scriitor român s-a căsătorit cu d-na Maria Popovici. În 
acest an, a participat în Abrud la adunarea generală a Societății 
pentru crearea unui fond de teatru român, în care se evidențiază 
susținând o comunicare bine receptată de public despre 

Catharza3.  

Din nou, Banatul îl recheamă la doatorie în slujba 
națiunii române. Prezența și experiența sa sunt din nou solicitate 
în vederea înființării unui cotidian românesc la Lugoj. În 
decursul anului 1900, o serie de periodice, precum ,,Tribuna”, 
,,Deșteptarea”, ,,Bukoviner Post”, ,,Apărarea națională” au 
inițiat o vie campanie de presă în care l-au susținut pe lui 
Valeriu Braniște, adoptând și impunând opiniei publice o 
atitudine favorabilă marelul gazetar român. 

17). – 1901 – În data de 1 / 14 ianuarie 1900 apărea în Lugoj, 
periodicul românesc ,,Drapelul”, al cărui proprietar și editor a 
rămas Valeriu Braniște în perioada 1901 - 1919. În primele sale 
articole a semnat asemenea ca toți membrii fondatori ai acestui 
periodic. Urmând apoi notarea articolelor cu pseudonimul Ler 
sau folosindu-se de inițialele numelui său, Dr. V.B. Din cursul 
lunii mai 1901, din ra’iuni tactice, articolele sale nu mai au 
semnătură, procedeu pe care l-a folosit o îndelungă perioadă de 
timp atâta vreme în care a fost unicul proprietar al Drapelului 
lugojan. A semnat articolele numai atunci când acestea îl 
angajau pe el în mod personal. Este de evidențiat că ăncă din 
cursul lunii mai 1901, editorialele sale nu mai au titlu și sunt 
precedate doar de data zilei apariției acestuia. Tot demn de 

                                                             

1 Ibidem, p. XVIII; Dragoș Lucian Curelea, Daniela Curelea, Valeriu 
Braniște, p. 148.  

2 Ibidem.  
3 Ibidem.  

semnalat este faptul că partea cea mai însemnată a acestui 
periodic era realizată de el, prelucrând informațiile astfel încât 
acestea să fie lesne accesibile opiniei publice, în fond clientelei 
române și nu numai a acestui periodic. Semnează foiletoanele 
sub mai vechiul său pseudonim utilizat încă din timpul în care a 
scris la ,,Tribuna”, Bill-a-Zam. În ceea ce privește studiile și 
articolele de istorie, acestea poartă semnătura sa. Tot acum, în 
concordanță cu politica generală a Partidului Național Român 
din Austro-Ungaria, a deschis coloanele publicație sale pentru 
politica de pasivism promovată de fruntașii politici ai P.N.R. 
Realizează  acum, în mod voluntar activitatea de raportor și 
conferențiar al Societății pentru înființarea teatrului românesc, 
remarcându-se în cadrul adunării generale ținută în Șimleul 

Silvaniei4. De remarcat faptul că în această perioadă a publicat 
articole și documente privind istoria Banatului sub titlul: ,,File 
din trecut”, (Drapelul, anul I, nr. 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 44, 

45, 47, 48, 55. 56, 61, 62, 63, 64, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79)5. 

18). – 1902 – Valeriu Braniște considera acum la începutul 
veacului al XX-lea, coloanele periodicului lugojan pe care îl 
conducea o tribună necesară pentru crearea conștiinței 
naționale. În editorialele sale, a comentat atent politica 
internațională. A militat deschis pentru drepturile românilor din 
cadrul Monarhiei Austro-Ungare. S-a preocupat de ,,Procesul 
cărții de aur” a lui V. Păcățianu. (Drapelul, II, nr. 133, 134) 
Deasemenea, cu ocazia trecerii la cele veșnice a lui Ioan Rațiu 
și Mihai Andreica evidenția rolul acestor doi mari oameni 
politici români în viața poporului român. Continuă să activeze și 
să se facă remarcat în cadrul Societății Astra și în cadrul 
Societății pentru crearea unui fond de teatru român. În cadrul 
adunării de la Bistrița a acestei din urmă societăți a susținut 
conferința: Cum jucăm teatru ? A publicat în paginile 
Drapelului o serie de informații inedite până la acea dată despre: 
Societatea teatrală G. A. Petculescu, apărută la tipogrăfia 

Mureșianu din Brașov în 19026.  

Privitor la activitatea pe care a desfășurat-o în cadrul 
Despărțământului Lugoj al Astrei, a editat în funcție de 
programul Asociațiunii, o bibliotecă poporală în care a 
mediatizat în tiraje însemnate pe spese proprii, personalități și 
operele lor: Victor Vlad Delamarina cu lucrarea: ,,Poezii 
bănățenești”, prefață și glosar, Valeriu Braniște, Lugoj, 1902; 
,,Bănățeanu”, cu lucrarea: ,,Deprinderi păgubitoare”, prefață, 
valeriu Braniște, Lugoj, 1902, și Atanasie Marinescu, cu opera, 
,,Dialectul român-bănățean”, prefață și comentarii, Valeriu 
Braniște, Lugoj, 1902. Toate aceste trei lucrări au apărut în 

                                                             

4 Valeriu Braniște, Tabla de la Lugoj, p. XVIII; Dragoș Lucian Curelea, 
Daniela Curelea, Valeriu Braniște, p. 149.  

5 Valeriu Braniște, Tabla de la Lugoj, p. XIX.  
6 Ioan Masoff, Teatrul românesc, Editura Științifică, București, 1966, 

vol. II, p. 591-592. 
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biblioteca poporală a Despărțământului Lugoj al Asociațiuni 

fiind fost publicate la Tipografia Traunfellner1. 

19). – 1903 – În decursul articolelor, editorialelor, informațiilor, 
foiletoanelor publicate în acest an, demn de semnalat este faptul 
că pe lângă mai vechile sale pseudonime acum, apar acum și 
altele noi: ,,v-l-r”, ,,l-r”, ,,Poganello”. Publică în această 
perioadă cel puțin câteva sute de articole cu tematică diversă . 
Anul 1903 îl găsește pe Valeriu Braniște desfășurând o intensă 
activitate de culturalizare a maselor, atât prin conferințe 
susținute pentru Asociațiune, cât și în cadrul Societății pentru 

constituirea unui fond de teatru2. În cadrul adunării generale a 
Astrei de la Sebeșul-Săsesc s-a remarcat prin susținerea unei 

prelegeri despre: ,,Teatrul național”3. De asemenea, considerăm 
relevant de subliniat aspectul potrivit căruia a editat la 
Tipografia ,,Carol Traunfellner” din Lugoj cartea: ,,Tabla de la 

Lugoj. Un monument prețios literar-artistic”4. 

20). – 1904 – În cadrul editorialelor sale din acest an putem 
observa atitudinea pe care a adoptat-o V. Braniște în paginile 
,,Drapelului” privitor la o serie de probleme legate de politica 
internă din cadrul monarhiei dualiste. A abordat atent în 

articolele sale problema reformei legii electorale 5 , a 
simulacrului organizat de viață parlamentară și democratic-
burgheză, a luptei românilor și a altor naționalități pentru 
afirmarea și impunerea limbii naționale (româna în cazul 

românilor)6. A susținut necesitatea dezvoltării și a susținerii 
școlilor de către stat în vederea emancipării tinerilor, susține 

principiul pasivității în viața politică7. A publicat o serie de 
foiletoane abordând activitatea și opera pictorului Octavian 

Smigelschi8. Îl sărbătorește pe Iosif Vulcan, și face un viu 

elogiu tipografului Andrei Balteș9. A publicat volumul ,,Poezii 
uitate de la Andrei Mureșianu” și ,,Marșul lui Dragoș”. 
Remarcăm, folosirea începând cu anul 1904 a unui nou 
pseudonim, și anume: ,,Ioța lui Toboc” (,,Drapelul” (Lugoj) IV, 
nr. 49, 1904). De făcut observația faptului că V. Braniște 

                                                             

1  Valeria Căliman, Mircea Băltescu, Omagiu lui Valeriu Braniște, 
Comitetul Județean pentru Cultură și Artă, Brașov, 1968, p. 66; Valeriu 
Braniște, Tabla de la Lugoj, p. XIX; Dragoș Lucian Curelea, Daniela Curelea, 
Valeriu Braniște, p. 150.  

2  Ion Crișan, Teatrul amator românesc din Lugoj, Editura Facla, 
Timișoara, 1967, p. 100-102 

3 Dragoș Lucian Curelea, Daniela Curelea, Valeriu Braniște, p. 150. 
4 Valeriu Braniște, Tabla de la Lugoj. Prefață de Crișu Dascălu, Ediție 

îngrijită, studiu introductiv și tabel cronologic de Ioan David, Timișoara, David 
Press Print, 2010, 94 p.  

5 Drapelul (Lugoj), IV, nr. 5, 6, 8, 10, 24, 1904. 
6 Ibidem, IV, nr. 17, 21, 60, 62, 70, 73, 115, 131 / 1904; Dragoș Lucian 

Curelea, Daniela Curelea, Valeriu Braniște, p. 151; Valeriu Braniște, Tabla de 
la Lugoj, p. XX.  

7 Ibidem, IV, nr. 9, 34, 40, 58, 59, 66, 67, 86, 112, 123, 130 / 1904; 
Dragoș Lucian Curelea, Daniela Curelea, Valeriu Braniște, p. 151; Valeriu 
Braniște, Tabla de la Lugoj, p. XX. 

8 Drapelul (Lugoj) IV, nr. 26, 27, 28, 30 / 1904; Virgil  Vătăşianu, 
Pictorul Octavian Smigelschi, Sibiu, 1936, p. 5.  

9 Ibidem, IV, nr. 5, 61; Valeriu Braniște, Tabla de la Lugoj, p. XX. 

continuă în acest an publicarea vechilor documente din istoria 
Banatului sub titlul unor grupaje intitulate: ,,Din răzmeriță” 
(Drapelul, IV, nr. 63, 64, 65, 73, 74, 101, 102). De asemenea, 
apreciem implicarea sa activă în mișcarea cultural-artistică din 
Transilvania și Banat, în cadrul adunărilor Asociațiunii și ale 

Societății pentru fond de teatru10.  

21). – 1905 – A înființat în decursul acestui an, împreună cu doi 
colaboratori, ziarul ,,Banatul”, care apărea cu subtitlul sugestiv 
în epocă, ,,foaie pentru poporul român”. În paginile acestuia a 
popularizat p serie întreagă de cunoștințe necesare românilor în 
ceea ce privește viața economică, circuitul banilor, problema 
creditelor, profitul și economisirea. Totodată, Banatul este o 
tribună interesantă a operelor literare de valoare. Poezii ale 
clasicilor literaturii române, precum: Ștefan Octavian Iosif, 
George Coșbuc, Vasile Alecsandri, Andrei Mureșianu, 
Alexandru Donici, ș.a. mediatizează știri din Regatul României, 
capitole întregi de referință din istoria românilor, prinse de 

gazetar în galeria: ,,Povestea neamului”11.  

În toate articolele sale, se poate observa linia 
menținerii și afirmării ideii unității poporului român, ca fapt 
legic, logic, firesc, dincolo de oricefel de adversități și opreliști 
de natură politică, pe care le considera doar episoade trecătoare. 
Putem surprinde acum în paginile articolelor sale o linie 
politică, un crez care-l definește, o serie de principii morale, pe 
care autorul considera ca fiind necesare în lumea politică. A 
militat pentru morală în politică, pentru reprezentare 
proporțională a poporului român în dietă, pentru 
constituționalism, libertatea tiparului, drept de afirmare 
națională. Subliniază conflictul care a apărut și care se adâncea 
zi de zi între coroana imperiului și gernul maghiar. A exploatat 
cu abilitate poziția greșită a guvernelor Ungariei. Tot acum 
trebuie să remarcăm faptul că subiectele foiletoanelor sale, 
abordează și prezintă oameni, evenimente, pagini de folclor și 
recenzii. În schița memorialistică, initulată: ,,Sunt zece ani-
aniversare de actualitate” evocă procesul de presă de la 

,,Dreptatea” din Timișoara 12 . Se declară pornind de la 
hotărârile Conferinței Partidului Național Român din Sibiu 

(1905), ca fiind de acord cu activismul politic13. 

22). – 1906 – La începutul lunii aprilie este silit să sisteze 
apariția ziarului Banatul, deoarece autoritățile maghiare locale 
au interzis difuzarea și distribuirea acestei publicații la cititori. 
Se remarcă ca susținător al noii linii politice a Partidului 
Național Român din Austro-Ungaria, susținând,atât activismul 
politic, cât și pe noii candidați români. În condițiile în care 

                                                             

10 Dragoș Lucian Curelea, Daniela Curelea, Valeriu Braniște, p. 151.  
11 Valeriu Braniște, Tabla de la Lugoj, p. XX-XXI.  
12 Drapelul (Lugoj), V, nr. 32, 35 / 1905; Valeriu Braniște, Tabla de la 

Lugoj, p. XX-XXI. 
13 Ibidem. 
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autoritățile de la Budapesta au contestat mandatul deputatului 
George Popovici, ales în Lugoj, pe motiv, că alegătorii ar fi 
făcut exces de sentimente daco-românești, Braniște, s-a 
prezentat în instanță ca apărător al mandatului, fiind condamnat 
la 2600 coroane cheltuieli de judecată. Acum, a fost ales în 
congregația comitatensă, (consiliu județean, am spune astăzi, 
n.a.) în care s-a străduit să reprezinte cât mai bine, drepturile și 
interesele românilor bănățeni.  

S-a afirmat ca bun organizator, în condițiile în care a 
susținut participarea a 1200 de cântăreți, la festivalul corurilor 
românești de pretutindeni, care a avut loc în acel an în 
București. Un an mai târziu, în 1907, a publicat o monografie pe 
care a dedicat-o acestora: ,,Cântăreții noștri la București”, 
Lugoj, 1907. A susținut în 1906, la Lipova, în cadrul Adunării 
generale pentru crearea unui fond de teatru român conferința: 
,,Modernul în artă”. Foiletoanele publicate în decursul anului 
1906, sunt semnate cu pseudonimele sale: B-a-Z, Poganeloo, 

Ioța (nota autorilor)1. De semnalat aspectul relevant considerăm 
noi, pe care V. Braniște l-a prezentat în pagiunile ,,Drapelului” 
în foiletonul ,,Ruța”, în care a prezentat dezamăgirea lui I. 
Sârbu de a nu-și putea edita monografia care privea domnia lui 
Mihai Viteazul dar și gestul surorii sale care îi oferea autorului 
tot avutul său pentru ca I. Sârbu să poată publica monografia 

închinată marelui voievod român2. 

23). – 1907 – Susținut politic de ramura bănățeană a Partidului 
Național Român a candidat la Bocșa pentru Dietă, dar a fost 
înfrânt în alegeri. Drapelul acestui an este o tribună activă în 
care își justifică și medatizează programul și crezul său politic. 
Combate virulent pe bază de argumente legea Apponyi și scrie 
despre răscoala țărănească din România anului 1907. Rostește 
un discurs în memoria lui Iosif Vulcan, la adunarea generală a 

Societății pentru fond de teatru, ținută la Cohalm3. 

24). – 1908 – În cursul acestui an V. Braniște a fost prezent la 
toate marile manifestări sociale, culturale și politice ale 
românilor din Transilvania. Este anul în care se face remarcat în 
cadrul Congregației comitatense, în cadrul Reuniunii române 
din Lugoj. Acum, împreună cu românii bănățeni, a comemorat 
un sfert de veac de la trecerea întru veșnicie a marelui 
compozitor Ciprian Porumbescu. A susținut în cadrul Adunării 
generale a Societății pentru fond de teatru, desfășurată la 
Oravița, conferința: ,,Muzică și dansuri la români în vecurile al 
XVI-lea și al XVII-lea”. Acum a publicat în numărul jubiliar al 
,,Gazetei Transilvaniei”, un articol denumit: ,,O reminescență – 
dedicație colegilor gazetari din țările Coroanei sfântului 
Ștefan”, în care a evocat figura marelui publicist român, 
                                                             

1. Dragoș Lucian Curelea, Daniela Curelea, Valeriu Braniște, p. 152; 
Valeriu Braniște, Tabla de la Lugoj, p. XXI. 

2 Ibidem.  
3 Dragoș Lucian Curelea, Daniela Curelea, Valeriu Braniște, p. 153-154; 

Valeriu Braniște, Tabla de la Lugoj, p. XXI. 

membru al Asociațiunii și al Academiei Române, George 
Barițiu. Dincolo de articolele sale politice, a comemorat în 
,,Drapelul”, figura marelui episcop Nicolae Popea și 
comentează adunarea Astrei în articolul ,,Solia de la Șimleu” 

sub un nou pseudonim: ,,Raportor” 4 . Recenzează piesa de 
teatru a lui Nicolae Pandelea, denumită: ,,Ultimul vlăstar”, cu 
care s-a deschis în acel an stagiunea Teatrului Național din 

București5. Tot în decursul acestui a a avut timpul necesar să 
finalizeze un nou studiu de folclor intitulat: ,,Paparuga” cât și 
monografia despre compozitorul, Ciprian Porumbescu, apărute 

în Lugojul anului 19086. 

25). – 1909 – tot mai clar, articolele sale din Drapelul, relevă, 
pe deoparte atitudinea sa, iar pe de alta, crezul său politic 
național. Pe lângă seria editorialelor și articolelor politice, acum 
realizează și o serie de studii monografice în care omagiează 
personalități ale timpului: Augustin Bunea, Gherasim Domide, 
Ioan Rusu Șirianul, Aurel Mureșianu, Coriolan Bredicianu și 
Alexandru Mocioni (Mocsonyi) – fiind la acea dată cel mai bine 
documentat bigraf al vieții și faptelor respectivelor 

personalități7. Până la jumătatea secolului al XX-lea, Valeriu 
Braniște, s-a dovedit a fi cel mai bine documentat biograf al 
acestor mari oameni politici români din Transilvania, celei de-a 
doua jumătăți a secolului al XIX-lea. Acum publică în Drapelul, 
monografia Alexandru Mocioni și în ,,Anuarul Societății pentru 
fond de teatru”, conferința: ,,Muzică și dansuri la români în 
secolele al XVI-lea și al XVII-lea”. 

 În paginile publicației ,,Drapelul” a apărut în cursul 
anului 1909 monografia ,,Alexandru Mocioni”, imagine și 
descriere fidelă a situației politice care a existat în Banat în cea 
de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Conferința sa, 
,,Muzică și dansuri la români în veacurile XVI-XVII” aparea 

publicată în Anuarul Societății pentru fond de teatru român8. 

26). – 1910 – Acum, articolele sale din ,,Drapelul” reliefează 
maturitatea sa politică, prudență și atenție, realism și 
perseverență, toate acestea depuse de V. Braniște în lupta 
deschisă pentru existența poporului român, pentru emanciparea 
sa națională, respectiv, pentru afirmarea sa politică. Comentator 
atent și pertinent al relațiilor care se angajau între partidele 
maghiare ale acelei epoci. Evidențiază în paginile ,,Drapelului” 
criza evidntă de constituționalism, schimbarea sistemului 
politic. Totodată, se remarcă ca partizan al introducerii 
sufragiului universal și al eliminării, sistemului cenzitar. Se 

                                                             

4 Drapelul (Lugoj), VIII, nr. 87 / 1908. 
5 Ibidem, nr. 122; Valeriu Braniște, Tabla de la Lugoj, p. XXIII; Dragoș 

Lucian Curelea, Daniela Curelea, Valeriu Braniște, p. 153. 
6 Valeriu Braniște, Tabla de la Lugoj, p. XXIII; Dragoș Lucian Curelea, 

Daniela Curelea, Valeriu Braniște, p. 154.  
7 Valeriu Braniște, Tabla de la Lugoj, p. XXXIII.  
8 Ibidem; Dragoș Lucian Curelea, Daniela Curelea, Valeriu Braniște, p. 

154.  
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preocupă de problema naționalităților, deloc puține, în cadrul 
monarhiei bi-cefale, și face analogii între ceea ce se petrecea în 
Bosnia, Herțegovina, Croația, Slovacia și viitorul poporului 
român din Transilvania. Este din nou susținut politic de Partidul 
Național Român, în bătălia electorală pentru obținerea unui loc 
în Dietă. A candidat politic în cercul de la Bocșa și a pierdut 
iarăși mandatul. Acum se face remarcat, ca viu promotoriu al 
ideii constituirii unui fond al ziariștilor români din Ungaria, în 
condițiile intensificării priogoanei exercitate de autorități 
împotriva spuselor românilor în paginile ziarelor, publicațiilor, 
cărților. A devenit în 1910, președintele acestei Societăți. A 
organizat comemorarea unui an trecut de la trecerea în veșnicie 
a lui Coriolan Brediceanu, rostind discursul de omagiu al 
marelui dispărut, pe care îl va publica într-o broșură. Publică în 
Lugoj, lucrarea ,,Pagini răzlețe” și la Brașov, monografia, 
,,Alexandru Mocioni”, compozitor și muzician la Tipografia 

Mureșianu1. 

27). – 1911 – În decursul acestui an, în calitate de ziarist, om de 
cultură, politician local, V. Braniște, și-a spus în mod răspicat 
cuvântul, în toate marile probleme publice ale acelei perioade. 
Vizionar, fire tenace, om realist, a combătut pe bază de 
argumente pe toți aceia care considerau zadarnică lupta pentru 
obținerea drepturilor naționale. Acum adoptă o atitudine 
combativă față de anumite curente politice, menționându-și 
punctul de vedere în articolele: ,,Zbuciumările politice ale 

domnului Ioan Slavici”2, ,,Treuga Dei – răspuns atent dat lui 
Octavian Goga”, ..Mărturisirea domnului Goga, corectă și 

atentă”3, ,,Ecce Mangra”, evidențiind atitudinea duplicitară a 

înaltului prelat4. ,,Adunarea de la Lugoj” și ,,Săracu popa!” 
sublinia atitudinea ambiguă a mitropolitului sibian Vasile 
Mangra . În cadrul foiletoanelor sale întâlnim următoarele 
scrieri: ,,Mihai Popovici – discurs”, ,,Murgu de la Caransebeș, 
idei politice și ,,Națiune fără naționalitate” – versuri din 1848. 
În cadrul Adunării generale de la Blaj a Societății pentru fond 
de teatru, a prezentat lucrarea: ,,Actul de botez al primei 

societăți române din Ungaria” (Drapelul, anul XI, nr. 100)5. 

28). – 1912 – În paginile ,,Drapelului” a continuat seria 
editorilalelor în care demonstra absurditatea politicii adoptate 
de autoritățile maghiare, abuzul de putere al acestora, lipsa de 
transparență și constituționalism al măsurilor pe care autoritățle 
le adoptau fără să țină cont de realitățile epocii. A subliniat de 
asemenea, începând din acest an, în mod constant necesitatea 
libertății naționale a popoparelor din Austro-Ungaria. Își 

                                                             

1 Ibidem.  
2 Drapelul (Lugoj), XI, nr. 12 / 1911; Valeriu Braniște, Tabla de la 

Lugoj, p. XXIII. 
3  Drapelul (Lugoj), nr, 35/1911; Dragoș Lucian Curelea, Daniela 

Curelea, Valeriu Braniște, p. 155. 
4 Ibidem, nr. 59, 60/1911; Valeriu Braniște, Tabla de la Lugoj, p. XXIV. 
5 Ibidem; Dragoș Lucian Curelea, Daniela Curelea, Valeriu Braniște, p. 

155. 

exprimă încrederea în masele de oameni, care prin acțiunea lor 
comună pot presa, în general, atât în plan politic, cât și social, 
pot determina guvernele să adopte măsuri noi, în favoarea 
tuturor naționalităților în Europa, dar și în alte părți ale lumii. În 
congregația comitatensă susține vii discursuri, pronunțându-se 

în favoarea modernizării metodelor folosite în învățământ6. La 
moartea marelui pictor Octavian Smighelschi închină acestuia 

un articol comemorativ7. Reportajul despre zborul lui Aurel 

Vlaicu la Lugoj este scris sub pseudonimul ,,Ioța lui Toboc”8. 

29). – 1913 – În paginile periodicului lugojan ,,Drapelul”, sunt 
dezbătute acum problemele de interes imediat, aceste articole 
erau o prefațare discursivă a viitoarei prime mari conflagrații 
mondiale. Totuși, optimist fiind, mesajul lui V. Braniște care 
răzbate către cititorul paginilor scrierilor sale, ne evidențiază 
crezul lui Valeriu Braniște. Credea în legitatea istoric-cauzală a 
evenimentelor și în consecințele favorabile atât pentru românii 
transilvăneni, cât și pentru România la sfârșitul războiului. Și 
așa a și fost.  

În numele națiunii române, a făcut parte ca membru 
important al P.N.R., din comisia de zece membrii și din 
comitetul de trei, care au purtat tratative cu contele Isztvan 
Tisza, în vederea reglementărilor drepturilor politice, sociale, 
economice ale românilor din Transilvania. În calitate de secretar 
al comisiei mixte româno-maghiare, a redactat toate procesele 
verbale privind discuțiile purtate. Fin observator a surprins în 
paginile ziarului pe care l-a condus în Lugog, aceste tratative, 

făcând observații pertinente, corecte, și echilibrate asupra lor9. 
La întrunirea de comemorare a marelui pioner român într-ale 
aviației, Aurel Vlaicu, a ținut discursul de omagiere a curajului 
acestuia și evidențiat primele eforturi de realizare a unui aparat 
de zbor. Tot acum în numerele 113, 114, 115, 116, ale 
,,Drapelului” pe anul XIII, a publicat amplu studiu istoric: 

,,Românii la Lipsca”10. 

30). – 1914 – Adept la corectitudinii politice, atent observator al 
situației din Austro-Ungaria în perioada premergătoare 
declanșării Marelui Război, Valeriu Braniște a sesizat, abilitatea 
politică a părții maghiare în derularea tratativelor cu partea 
română. A condamnat politicianismul meschin al membrilor 
comisiei prezidate de I. Tisza, sublinind ideea, potrivit căreia 
aceasta nu era mandatată să hotărască ceva, ci doar să poarte 
discuții, să tergiverseze cât mai mult rezolvarea problemelor 
considerate în litigiu, să amâne orice decizie clară. În acest sens, 

                                                             

6 Drapelul (Lugoj), XII, nr. 128 / 1912; Valeriu Braniște, Tabla de la 
Lugoj, XXIV. 

7 Ibidem, XI, nr. 126 / 1912; Dragoș Lucian Curelea, Daniela Curelea, 
Valeriu Braniște, p. 155.   

8 Ibidem.  
9 Valeriu Braniște, Tabla de la Lugoj, p. XXXIV 
10 Drapelul, XIII, nr. 113-116 / 1913; Dragoș Lucian Curelea, Daniela 

Curelea, Valeriu Braniște, p. 155.   
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a observat, că tratativele purtate nu conduc la niciun rezultat ci 
doar la niște întruniri care nu rezolvă nimic. În atare context, a 
avut rolul hotărâtor în întreruperea acestor discuții, pe care le-a 
considerat pierdere de timp. Atitudinea sa la indispus pe contele 
Tisza, președintele comisiei din partea maghiară având ca 
repercutări, o serie de procese de presă, cât și amenzi, chiar 
perioade de condamnare la detenție pentru dreptul și curajul de-
a spune în mod răspicat care erau cerințele sociale, economice, 
culturale, politice ale românilor transilvăneni la acea dată . 
Presa din capitala Ungariei, a urmărit cu atenție sporită, aceste 
tratative, mersul lor, obiectivele, și concluzile la care s-a ajuns 
respectiv, punctele comune la care se spera ca părțile să ajungă 
la un consens.  

De asemenea subliniem faptul considerat semnificativ 
din perspectiva cercetării pe care o întreprindem că V. Braniște 
a fost urmărit zilnic și monitorizat atent, atât el, cât și membrii 
familiei sale de autoritățile polițienești maghiare, fiind 
considerat un om influent care susținea cauza României. La 
izbucnirea Marelui Război, în august 1914 în editorialele sale, 
V. Braniște, a urmărit și a încercat să explice opiniei publice, 
atât situația politică și potențialul economic al României, cât și 
obiectivele tactice ale statului român în eventualitatea semnării 
unei alianțe politico-militare cu statele Antantei (în aceast caz s-
a dovedit un vizionar, intuind foarte bine intențiile diplomației 
din București, și ale carecurilor de interese care orbitau în jurul 
principesei Maria a României, viitoarea regină pe deoparte, cât 
și interesele cercurilor strânse în jurul liberalilor, pe de altă 
parte n. a.). La moartea suveranului României, Carol I, în 
septembrie 1914, a publicat testamentul politic al acestuia în 
vederea calmării opiniei publice din Transilvania, privind 
adoptarea de către România a stării de neutralitate, în urma 
hotărârilor celebrului Consiliului de Coroană din Sinaia din 

19141. 

31). – 1915) – În decursul acestui an, situația materială 
culturală, politică, educațională a românilor din Transilvania, 
Banat, Bucovina, a devenit una tot mai critică, cu fiecare lună 
ce trecea și primul conflict mondial se prelungea. Românii 
înrolați în armatele cezaro-crăiești luptau pe toate fronturile 
Europei, pentru o cauză străină lor. Editorialele sale sunt 
cenzurate. Acum nu mai poate dezbate probleme de interes 
politic imediat și de mare actualitate. Ostașii români, cititori ai 
,,Drapelului”, fie pe frontul din Galiția, fie pe frontul din nordul 
Italiei, trimit e adresa lugojană a redacției, o serie de scrisori 
conținând poezii, în care își deplângeau soarta și condamnau 
autoritățile care îi oblicau să lupte în armate străine intereselor 
lor naționale și politice cu precădere pentru o cauză pe care, în 
mod normal nu o considerau a lor. ( a se vedea situația tragică a 

                                                             

1  Drapelul (Lugoj), XIV, nr. 107, 111, 112 /1914; Dragoș Lucian 
Curelea, Daniela Curelea, Valeriu Braniște, p. 157; Valeriu Braniște, Tabla de 
la Lugoj, p. XXIV.  

ofițerului de origine română în armata austro-ungară, elocvent 
expusă în paginile romanului ,,Pădurea spânzuraților” de Liviu 
Rebreanu, n. n.) 

Sub un nou pesudonim: ,,Spectator”, V. Braniște a 
publicat în ,,Drapelul” grupaje de foiletoane adunate sub titlul 

sugestiv: ,,Poezia în război”2. În analizele pe care le-a făcut 
acestor poezii, răzbate mesajul de speranță, de așteptare 
favorabilă pentru viitorul românilor din Transilvania și Banat. 
În editorialele sale, a comentat situația Italiei și trecerea sa din 
rațiuni strategice de partea Antantei, respectiv a surprins în 
paginile publicației pe care o conducea, înfrângerea rusească din 

Galiția3 . Din toate articolele scrise începând cu anul 1915, 
putem desprinde două mari idei, și anume: drepturile popoarelor 
la libertatea socială și națională și principiul autodeteminării 
naționale a popoarelor din Europa. Acuma aparatul cenzurii, 
scoate pasaje întregi, chiar coloane din ziar. Este perioada în 
care ,,Drapelul” începe să aibe tot mai multe spații albe, scoase 
de cenzura oficială. Reconstituirea acestor articole s-a putut 

face, ulterior, pornind de la spalurile de probă4. 

32). – 1916 – Odată cu intrarea României în război în alianță cu 
Antanta, a fost considerat agent al României și plasat sub o 
atentă supraveghere pe față, exercitată de aparatul polițienesc. 
Coloanele Drapelului marchează acum aproape în întregime 
albul exercitat de cenzura oficială asupra acestei tribune de 
presă a românilor din Transilvania și Banat. Situația strict 
financiară a publicației sale s-a înrăutățit în condițiile în care 
abonamentele s-au redus iar tirajul periodicului lugojan 

,,Drapelul” nu depășea 300 exemplare5. 

33). – 1917 – Este convocat de prefectul comitatului Caraș, în 
numele primului ministru al Ungariei, contele Tisza. A fost 
îdemnat insistent să iscălească o declarație de fidelitate față de 
Monarhia bicefală și față de Ungaria, ca semn de abdicare de la 
idealurile sale naționale românești. A refuzat să-și întineze 
demnitatea și memoria, ceea ce i-a pecetluit din nou soarta, 
fiind arestat, judecat și condamnat la executarea a doi ani 

detenție la Seghedin în Ungaria6. Înaintea hotărârii instanței 
publice a mai publicat în ,,Drapelul” necroloagele lui Iacob 

Mureșianu7, Titu Maiorescu8, Aurel C. Popovici. Acest din 
urmă necrolog este mutilat de cenzură, apărând numai 

                                                             

2 Drapelul (Lugoj), XV, nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10 / 1915; Valeriu Braniște, 
Tabla de la Lugoj, XXV; Dragoș Lucian Curelea, Daniela Curelea, Valeriu 
Braniște, p. 157-158.  

3  Drapelul (Lugoj), XV, nr. 50, 51, 52, 53, 54, 64 / 1915; Valeriu 
Braniște, Tabla de la Lugoj, XXV.  

4 Dragoș Lucian Curelea, Daniela Curelea, Valeriu Braniște, p. 158.  
5 Valeriu Braniște, p XXV.  
6 Ibidem; Dragoș Lucian Curelea, Daniela Curelea, Valeriu Braniște, p. 

158.  
7 Drapelul (Lugoj), XVII, nr. 56; Valeriu Braniște, Tabla de la Lugoj, 

XXV. 
8 Ibidem, XVI, nr. 69; Valeriu Braniște, Tabla de la Lugoj, XXV. 
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fragmentar 1 . Aduce în discuție problematica Alsaciei și 
Lorenei, pentru a actualiza în acest context problema 

Transilvaniei și situația din această provincie2. 

34). – 1918 – La începutul acestui an, Valeriu Braniște, a fost 
arestat, sub învinuirea absurdă, apreciem noi și ridicolă de 
spionaj desfășurat în favoarea României. De asemenea trebuie 
precizat faptul că a fost torturat și deportat din familia, casa și 

oroașul în care locuia3.Procesul său a fost unul instrumentat 
politic de un Tribunal militar din Seghedin. Reușește de dincolo 
de gratii să transmită cu ajutorul unui soldat român aflat în 
escortă trei articole în vederea publicării în acestora în 
,,Drapelul”.  

Evenimentele petrecute în octombrie 1918 soldate prin 
capitularea Austro-Ungariei în fața Antantei, urmate de 
disoluția imediată a statului bicefal, îi deschid porțile închisorii. 
În răstimpul petrecut în detenție în perioada lunilor ianuarie - 
octombrie 1918 a reușit să realizeze trei manuscrise, gupate de 
autor sub titlul: ,,Din zbuciumul vieții”, memorii; ,,Note și 
traduceri”, un manuscris actualmente păstrat fragmentar, în care 
descrie perioada judecății și cea a întemnițării sale și ,,Qui pro 
quo”, amintiri hazlii, în care prezintă lumea existentă în spațiul 
carceral pe care a cunoscut-o în perioada ianuarie - octombrie 

1918 în mod direct4. 

A solicitat în decursul lunilor octombrie - noiembrie 
1918, în mod deschis, lichidarea puterii de stat maghiare de pe 
teritoriul Transilvaniei și Banatului și introducerea suveranității 

și a administarței românești 5  . Atitudinea sa deschisă în 
favoarea României a fost surprinsă în gazetele: ,,Țara Bârsei” 
din Brașov, anul VII, nr. 2; ,,Parlamentul”, anul I, nr. 2; 
,,Patria” din Cluj, anul X, nr. 4; ,,Aradi Hirlap”, anul VII, nr. 
212; ,,Temesvári Hirlap” nr. 225 / 1918; ,,Foaia Poporului”, 
anul VII, nr. 212. În perioada lunilor octombrie-noiembrie 1918 
a fost preocupat de pregătirea autodeterminării Banatului și 
unirii cu România. De asemenea, menționăm atât preocupările 
de natură organizatorică, a delegațiilor bănățeni care urmau să 
participe la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, cât și 
organizarea primului batalion românesc, înarmarea acestuia, 

                                                             

1 Ibidem, XVII, nr. 13; Valeriu Braniște, Tabla de la Lugoj, XXV. 
2 Ibidem,  
3 Dragoș Curelea, Valeriu Braniște între discursul politic și atitudinea 

socială în toamna anului 1918, p. 34-44, în ,,1 Decembrie 1918”. Constituirea 
statului național unitar român. Buletinul Sesiunii de Comunicări Științifice ale 
Profesorilor de Istorie din Județul Sibiu. Volumul III, Sibiu, Editura Magister, 
2009; Valeriu Braniște, Tabla de la Lugoj, p. XXVI; Dragoș Lucian Curelea, 
Daniela Curelea, Valeriu Braniște, p. 158-159.  

4 Valeriu Braniște, Amintiri din închisoare, București, Editura Minerva, 
1973, p. 57-60;  

5 Jakabffy Elemer, Câteva pagini din jurnalul meu politic, în Temesvári 
Hirlap, 1933, nr. 24 decembrie, p. 1-4; Aurel Galea, Consiliul Dirigent al 
Transilvaniei, Banatului și Ținuturilor românești din Ungaria, Târgu-Mureș, 
Tipomur, p. 105-106; Valeriu Braniște, Tabla de la Lugoj, p. XXVI; Dragoș 
Lucian Curelea, Daniela Curelea, Valeriu Braniște, p. 159.  

respectiv confecționarea steagurilor tricolore 6 . De pus în 
evidență aspectul potrivit căruia, existau ample dificultăți de 
circulație pe căile ferate ivite atât ca urmare a desfășurării 
Marelui Război, cât și provocate intenționat de autoritățile 
maghiare, astfel încât V. Braniște a fost preocupat de alocarea 
unei sume de bani în vederea plătirii aniticiapte a unei garnituri 
de tren care să conducă delegații bănățeni la Alba Iulia. Acest 
act se găsește în posesia familie sale, cel puțin așa rezultă din 

rândurile unor articole publicate la Brașob în 19687. În ceea ce 
privește ,,Scrisoarea de liberă trecere” evidențiem faptul că 
documentul acesta se găsește astăzi la Muzeul de Istorie al 

României8. 

La 1 decembrie 1918, Marele Sfat Național a hotărât 
numirea sa membru fără portofoliu în Consiliul Dirigent al 
Transilvaniei, deși marele om politic român din motive de 
sănătate nu a putut fi personal la Alba Iulia. Totuși, considerăm 
că deși nu a putut fi fizic în capitala simbol a Unirii, omul V. 
Braniște a fost prezent prin multitudinea faptelor sale depuse în 
susținerea națiunii române, cât și prin atitudinea spiritului său, 

închinate marelui moment al națiunii române9. 

Astfel, în noile condiții pe fondul înființării la Alba 
Iulia a guvernământului Transilvaniei, V. Braniște se reîntorcea 
în orașul în care învățase, se formase, debutase ca gazetar, la 
Sibiu. Dar de data aceasta în calitate de membru în forul 
executiv al Transilvaniei, iar câteva luni mai târziu de Șef al 
Resortului Instrucțiune publică și Culte (ministru al educației, n. 
a.) în care calitate a activat pentru reașezarea școlilor pe baze 
moderne, atât pedagogic, câ și din punct de vedere ierarhic-
instituțional. A urmărit și a realizat deschiderea unei mari 
Universități a Daciei Superioare în Cluj-Napoca, constituirea de 
teatre naționale în marile orașe ale Transilvaniei, Sibiu, Cluj-
Napoca, Timișoara, Brașov, filarmonici județene în 

Transilvania10. 

35). – 1919 – S-a preocupat de introducerea regimului românesc 
în Banat, activând în calitatea pe care a avut-o în Consiliul 
Dirigent, atât în sensul modernizării școlilor din Transilvania, 
cât și a instituțiilor de cultură (teatre, filarmonice, casine 
culturale, muzee, instituții de folclor). Pro-europenist, oarecum 

                                                             

6 Valeriu Braniște, Tabla de la Lugoj, XXVI.  
7 Alexandru Porțeanu, Valeriu Braniște – memorialist, p. 16, în Omagiu 

lui Valeriu Braniște, Comitetul Județean pentru Cultură și Artă, Brașov, 1968;  
8, Ioan D., Suciu, Valeriu Braniște și Banatul, . 58-59 în în Omagiu lui 

Valeriu Braniște.  
9 Dragoș Curelea, Valeriu Braniște între discursul politic și atitudinea 

socială, p. 44; Idem, Minore contribuții privind rolul dr. Valeriu Braniște în 
organizarea și reformarea învățământului românesc de toate gradele din 
Transilvania, p. 33-41, în ,,1 Decembrie 1918”. Constituirea statului național 
unitar român. Buletinul Sesiunii de Comunicări Științifice ale Profesorilor de 
Istorie din Județul Sibiu, Sibiu, Editura Magister, 2008. 

10  Valeriu Braniște, Tabla de la Lugoj, p. XXVI-XXVII; Dragoș 
Valeriu Braniște între discursul politic și atitudinea socială, p. 35; Dragoș 
Lucian Curelea, Daniela Curelea, Valeriu Braniște, p. 159.  
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am spune, avant la letre, V. Braniște a dat curs în calitate de Șef 
al Resortului Instrucțiune Publică și Culte (ministru al educației, 
n.n.) solicitărilor naționalităților conclocuitoare de a-și constitui 

școli cu predare în limba maternă1. A publicat o ediție în limba 
franceză a ziarului Drapelul, în vederea informării și a orientării 
trupelor franceze aflate în Banat. În decursul lunii martie 1919, 
a predat redacția Drapelului unui comitet redacțional, mutându-
se în Sibiu. În această perioadă a fost primit membru de onoare 
în Academia Română. În condițiile apariției unui curent  politic 
extremist în Banat, care i-a opus în alegeri un contracandidat, 

Valeriu Braniște este înfrânt în alegeri2. 

36). – 1920 – În 31 ianuarie 1920 a inaugurat cu multă pompă și 
fast Universitatea din Cluj, numită inițial a Daciei Superioare. 
Pentru constituirea acestui înalt for cultural și științific, Valeriu 
Braniște a depus mari și atente stăruințe, reușind să aducă în 
orașul de pe Someș, personalități ilustre, precum: Sextil 
Pușcariu, primul rector, Emil Racoviță, Alexandru Borza, Ioan 

Lupaș, Silviu Dragomir, dar și alții3. În februarie 1920 a fost 
trimis în misiune diplomatică în Londra de către delegația 
română a Conferinței de la Paris. Este înfrânt în 1920 din nou în 

alegerile din Banat 4 . Din punct de vedere politic, Valeriu 
Braniște s-a plasat mereu deasupra unor interese partizane, 
meschine, de moment. El a pus întotdeauna interesul național 

românesc, deasupra unor interese partinice temporare5. După 
încetarea activității sale ca Șef al resortului de Instrucțiune 
Publică și Culte, se înregistrează treptat o îndepărtare a sa de 
prim planul vieții politice. Deși a candidat pentru Cameră a fost 
înfrânt în câteva rânduri, astfel și din considrente de boală nu a 
mai ocupat nicio demnitate publică în România Mare după 

19206. 

37). – 1921 – Candidează în alegeri pentru Camera Deputaților 
la Oravița, ajunge la balotaj cu contracandidatul său și își pierde 
mandatul din cauza unor erori de calcul – de care nu erau 
străine autoritățile române locale. A publicat în cotidianul 

                                                             

1 Valeriu Braniște, Tabla de la Lugoj, p. XXVII; Dragoș Lucian Curelea, 
Daniela Curelea, Valeriu Braniște, p. 159. 

2 Ibidem. 
3 Valeriu Braniște, Oameni, fapte, întîmplări. Prefață de acad. Dimitrie 

Vatamaniuc, îngrijire și ediție, note și ccomentarii, glosar și indici de Valeria 
Căliman și Șerban Polverejan, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1980, p. 20; Dragoș 
Curelea,. Minore contribuții privind rolul dr. Valeriu Braniște, p. 34-35;  

4  Valeriu Braniște, Tabla de la Lugoj, p. XXVII-XXVIII; Dragoș 
Curelea, Minore contribuții privind rolul dr. Valeriu Braniște, p. 41. 

5 Autorii studiului de față consideră că marele om politic și de cultură 
român, V. Braniște, nu a mai fost capabil după anul 1920 să se încadreze în 
ritmul politic novator al României Mari, fiind oarecum marginalizat de 
generația tânără a Partidului Național Român.Cconservatorii nu l-au atras 
niciodată, iar național-liberalii au fost mai mereu duplicitari cu marele 
transilvănean. din aceste considerente după 1920, deși meritele sale erau enorme 
s-a depărtat de noua clasă politică românească, a României Mari, activând mai 
multe pe tărâm cultural și publicistic.  

6  Valeriu Braniște, Tabla de la Lugoj, p. XXVII-XXVIII; Dragoș 
Curelea, Minore contribuții privind rolul dr. Valeriu Braniște, p. 41; Dragoș 
Lucian Curelea, Daniela Curelea, Valeriu Braniște, p. 161.  

,,Lupta”7, pe anul II, nr. 18, la p. 1 o ,,Contestație” a felului în 
care s-au desfășurat alegerile și numărătoarea voturilor. Așa 
doar ca o paranteză în discuție putem constata și pe vremea 
aceea anumite nereguli desfășurate în timpul desfășurării 

procesului electoral8. 

38). – 1922 – Începând din acest an, Valeriu Braniște și-a fixat 
programul său politic publicat într-o broșură apărută în Lugoj și 
intitulată: ,,Scrisoare către alegători”. A candidat din nou la 
Oravița, fiind iarăși înfrânt în alegerile pentru Cameră. Presa 
vremii urmărește cu un interes crescut ieșirea sa din viața 
publică (,,Adevărul”  nr. 11652 / 1922; ,,Voința Banatului”, 
anul II, nr. 51). De semnalat prezidarea adunării generale a 
Asociațiunii care s-a întrunit în zilele de 8-9 septembrie 1922 la 
Sibiu în vederea aleagerii noului său președinte. Astfel, în 
condițiile în care comisia de alegeri constata faptul că pentru 
conducerea Asociațiunii și-au depus candidaturi, atât Vasile 
Goldiș, cât și profesorul Nicolae Iorga, situația apărută era una 
inedită. Comisia de alegeri fiind depășită procedural de faptul 
că s-a confruntat pentru prima dată în istoria sa cu două 
candidaturi în același timp. Așadar, se impunea ca adunarea 
generală să recurgă la procedura votului. Scrutinul însă nu a mai 
fost folosit până la acea dată în ceea ce privește alegerea 

președintelui Astrei9 Atent la situația apărută Valeriu Braniște a 
dat dovadă de tact, propunând adunării generale ca șefia 
Asociațiunii să rămână vacantă pe o perioadă de un an, în care 
Asociațiunea să omagieze memoria președintelui Andrei 

Bârseanu10 

39). – 1923 – Este anul în care dezamăgit de noua clasă politică 
românească apărută după Marea Unire, V. Braniște refuză să 
mai candideze în alegerile din Banat. Acum are ca proiect 
realizarea unei monografii privind o istorie a conflictelor 
politice a românilor din fosta monarhie austro-ungară. 
Realizează un jurnal de note zilnice pe anul 1923. Material de 
interes documentar-istoric, dezvăluie cu acuratețe problemele 
zilnice ale României din anul 1923. Deși curtat politic de 
național-liberali, a refuzat cu politețea care l-a caracterizat, să 
colaboreze cu aceștia, nedezicându-se de vechea linie a 
Partidului Național Român din Trasnilvania. Se dedică în acești 
ultimi ani din viață studiului. Acum a publicat monografia 
,,Andrei Baron de Șaguna”; studiul: ,,Cu prilejul congresului 
Astrei la Timișoara” în ,,Universul” anul XLI, nr. 225, dar și: 

                                                             

7 Valeriu Braniște, Contestație în Lupta, II, nr. 18, 1920, p. 1.  
8; Dragoș Lucian Curelea, Daniela Curelea, Valeriu Braniște, p. 161-

162; Valeriu Braniște, Tabla de la Lugoj., p. XXVIII. 
9 Transilvania, LIII, nr. 11-12, 1922, p. 695-700; Valer Moga, Astra și 

Societatea (1918-1930), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2003, p. 73; 
Pamfil Matei, Asociațiunea. În lumina documentelor (1861-1950). Noi 
contribuții Sibiu, Editura Universității ,,Lucian Blaga”, 2005, p. 117-119.   

10  Antonie Plămădeală, (Î.P.S. dr. Antonie Plămădeală, Mitropolit al 
Ardealului și Arhiepiscop al Sibiului) Asociaţiunea, un reazem al naţionalităţii 
române, p. 338-348 în Dascăli de cuget şi simţire românească, Sibiu, 1988; 
Mircea Păcurariu, Cărturari sibieni de altă dată, Sibiu, Editura Andreiană, 
2015, p. 883-885; Valer Moga, Astra și Societatea, p. 103-104.   
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,,Pe pragul Congresului Astrei la Timișoara”, apărut în ,,Voința 

Banatului”, anul III, nr. 341. 

40). – 1924 – ,,Jurnalul” început pe anul 1923 este întrerupt. 
Acum a publicat monografia marelui fruntaș politic național-
român din Banat: ,,Alexandru Mocioni la a 15 aniversare a 
morții” în Voința Banatului anul IV, nr. 14, urmată de studiul: 
Un ungur-poet român în ,,Convorbiri literare” anul LVI, nr. 
ianuarie-februarie,1924 p. 25-35. Începând cu acest an se 
manifestă tot mai apăsător anghina pectorală. Începe să treacă la 
o clasare metodică a amplului său material scris vreme de mai 
bine de trei decenii, în domenii diferite de interes precum 
istoria, gazetăria, administrația și managementul unei afaceri, 

cultura, atitudinea socia  și politică, memorialistica2. 

41). – 1925 – Activează numai în domeniul strict cultural. Își 
sistematizează scrierile, susține o serie de conferințe, printre 
care s-au remarcat: ,,Destrămarea monarhiei Habsburgilor”, la 
Turnu Severin, în 21 februarie 1925; ,,Începuturile gazetăriei 
românești din Banat”, în Timișoara, datată 6 decembrie 1925. A 
publicat studiul istoric intitulat: ,,Așa a fost să fie – amănunt din 

viața lui Gheorghe Lazăr” 3 . ,,Pepi – Jucu-pro-memoria” în 

,,Răsunetul”, din Timișoara, anul IV, nr. 74. 

42). – 1926 – Retras definitiv din viața politică își clasează 
întreg materialul pe domenii de interes, urmărind să elaboreze o 
lucrare istorică amplă pe care însă nu o mai poate scrie datorită 
frecventelor atacuri de anghină pectorală. În decursul acestui an 
a publicat studiul istoric intitulat: ,,Izvorul de zestre al mamei 

lui Eminescu”5. De asemenea subliniem și articolul cu titlu:  

,,Certificatele lui Eminescu” 6 . ,,Scrisori de la Mihai 

Eminescu”7, au apărut tot în Convorbirile literare pe numărul 
din septembrie 1926 la paginile 669-677. Discursul despre 
Corneliu Jurca îl publică în Răsunetul, pe anul V, nr. 38. 

43). – 1927 – Valeriu Braniște trăiește în Lugoj. Este grav 
bolnav, în decursul acestui an nu a mai publicat nimic. Unul 
dintre colaboratorii săi mai vechi și camarad în detenție, Ion 
Clopoțel, a descris în presă ultimele vizite pe care le-a făcut la 
marele gazetar și publicist. 

                                                             

1  Valeriu Braniște, Tabla de la Lugoj, p. XXVIII; Dragoș Lucian 
Curelea, Daniela Curelea, Valeriu Braniște, p. 161. 

2 Ibidem. 
3 Convorbiri Literare (Iași), LVII, decembrie, 1925, p. 803-812. 
4 Valeriu Braniște, Tabla de la Lugoj, p. XXVII-XXVIII; Dragoș Lucian 

Curelea, Daniela Curelea, Valeriu Braniște, p. 162.  
5 Convorbirilor Literare, LVIII, nr. ian. - feb., 1926, p. 44-48; Valeriu 

Braniște, Tabla de la Lugoj, p. XXIX.  
6 Convorbiri Literare, aprilie 1925, . 244-248; Valeriu Braniște, Tabla 

de la Lugoj, p. XXIX. 
7 Ibidem, septembrie 1926, p. 669-677; Dragoș Lucian Curelea, Daniela 

Curelea, Valeriu Braniște p. 162.  

44). – 1928 – În dimineața zilei de 1 ianuarie 1928, Valeriu 
Braniște, s-a stins din viață în casa sa din Lugoj fiind 
înmormântat în cripta din capela cimitirului din Lugoj, alături 
de alți mari bărbați ai neamului românesc, precum: Eftimie 
Murgu și Coriolan Brediceanu. 

2. Note de bibliografie și referințe despre Valeriu Braniște scrise 
în diferite publicați. Din această bibliografie extinsă și din referințe se poate 
contura profilul omului Valeriu Braniște, în egală măsură valoarea 

intelectualului român angajat politic8. 

1. Adamescu, George, Contribuțiune la bibliografia românească, 
fascicula III, București, Editura Casa Școalelor, 1928. 
2. Banciu, Axente, O mărturie prețioasă: un adversar maghiar despre 

dr. Valeriu Braniște, în Țara Bârsei, anul VII, nr. 2, 1935. 
3. Băltescu, Mircea, Profesor doctor Valeriu Braniște în Anuarul 

Liceului nr 1 din Brașov, anul LXXXII, 1968. 
4. Băltescu, Mircea, Valeriu Braniște ziaist, în Presa nouă, anul XIII, 

nr. 7 (147) iulie 1968, p. 37-38. 
5. Băltescu, Mircea, Valeriu Braniște. O figură impunătoare a culturii 

noastre, în Drum nou, anul XXV, nr. 7168. 
6. Băltescu, Mircea, Un simpatizant al revoluției: Valeriu Braniște, în 

Astra, anul II, nr. 10 (17), octombrie 1967, p. 2. 
7. Blaga, Lucian, Hronicul și cântecul vârstelor, București, Editura de 

stat, 1965, p. 248. 
8. Bocu, Sever, dr., Valeriu Braniște cuvântare rostită la 

înmormântarea distinsului luptător, în Patria, anul X, nr. 5 / 11 ianuarie 1928, 
p. 2. 
9. Bodea, Cornelia, Lupta românilor pentru unitatea națională, 

București, 1967, p. X. 
10. Bozdog, Ion, Statul polițist în Astra, Brașov, 1944, p. 109 – 112. 
11. Braniște, Victor, Figuri reprezentative. Dr. Valeriu Braniște în 

temnița Vacz-ului, în Patria, anul X, nr. 11, 16 ianuarie 1928, p. 1. 
12. Breazul, George, Muzica românească de azi, Cartea sindicatelor 

artiștilor instrumentiști din România (coord. Prof. Nițescu, I.), București, 1939, 
p. 224-225. 
13. Breazu, Ioan, Un gazetar erou, Valeriu Braniște, în Transilvania, 

1943, p. 307-309. 
14. Breazu, Ion, Literatura Tribunei, București, 1936, p. 41. 
15. Buteanu, Aurel, Un ziarist ardelean de altădată, în Azi, nr. VIII, S. 

II, nr. 44, p. 2-3. 
16. Călinescu, George, Viața lui Mihai Eminescu, București, Editura 

pentru Literatură, 1964, p. 353. 
17. Clopoțel, Ion, Figuri reprezentative din Banat. Dr. Valeriu Braniște, 

în Dimineața, 22 aprilie 1927, p. 1. 
18. Clopoțel, Ion, O vizită la bătrânul luptător de peste munți, în 

Dimineața, nr. 7311 (22 iulie 1927), p. 2. 
19. Clopoțel, Ion, Revoluția din 1918 și Unirea Ardealului cu România, 

Cluj Napoca, Editura Societatea de mâine, 1926, p. 13 și 145. 
20. Clopoțel, Ion, Ultimele două vizite la Dr. Valeriu Braniște, în Patria, 

anul X, nr. 2 / 1928. 
21. Clopoțel, Ion, Discuții și recenzii. Paginile postume ale lui Dr. 

Valeriu Braniște, în Societatea de mâine, anul VI, nr. 3, 15 februarie 1929, p. 
39. 
22. Clopoțel, Ion, Valeriu Braniște – omul, în Argeș, III, nr. 7 și VII / 

1968. 
23. Colan, Ion, Mari ziariști ardeleni membri ai casinei române, în 

Casina Română (1835-1935), Editura Astra, Brașov, 1935, p. 88-89. 
24. Constantinescu, Miron și Porțeanu, Alexandru, Valeriu Braniște 

memorialistul în Astra, III, nr. 4 / 23 aprilie 1968, p. 2-10. 
25. Cosma, Aurel, dr., Bănățeni de altă dată, vol. I, Timișoara, 1935, p. 

65-69. 
26. Cosma, Aurel, dr., Istoria presei române din Banat, Timișoara, 

1932, p. 86-96. 
27. Cosma, Aurel, dr., Dr. Valeriu Braniște, în Tribuna serie nouă, anul 

XII, nr. 38 / 1968. 
28. Crișan, Ion, Teatrul amator românesc din Lugoj, Timișoara, Editura 

Facla, 1967, p. 10-235. 

                                                             

8 Ibidem, p. 172-176. 
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29. Daciano, (pseudonim), În pragul temniței, în Dreptatea, anul II, nr. 
74 (1895), p. 11. 
30. Diaconivici, Cornel, Enciclopedia Română, Sibiu, 1898, vol. I, 

partea I. 
31. Domșa, Petre, Momente din viața lui Valeriu Braniște, în Patria, 

anul X, nr. 2 / 1928, p. 2-4. 
32. Gordianul (pseudonim), Opera postumă a lui Valeriu Braniște, în 

Patria, anul XI, nr. 58 / 1929, p. 2-3. 
33. Greif, Ionel, Ein Leben im Dienste des Fortschritts în Volkszeitung, 

an II, nr. 109 / 1967. 
34. Jakabffy, Elemér, Câteva pagini din jurnalul meu politic, în 

Temesvári Hirlap, 24 decembrie / 1959. 
35. Iancu, Traian, Figuri bănățene, în Societatea de mâine, an XX, nr. 5 

mai, 1943, p. 96. 
36. Ion, Grigore, Valeriu Braniște, în Banatul, anul II, nr. 12 / 1927. 
37. Iorga, Nicolae, Pagini alese. Valeriu Braniște, București, Editura 

pentru literatură, 1965, vol. II, p. 73. 
38. Iteanu, Alexandru, Denunțul a venit de la frații săi, în Parlamentul, 

an I, nr. 12, p. 1-2. 
39. Lapedatu, Ion. I., Din anii memorandumului, extras din volumul, 

Omagiu profesorului Ioan Lupaș, București, 1941, p. 5-6. 
40. Lugoșianu, Ioan, dr., Valeriu Braniște, în Dreptatea, II, nr. 67 / 5 

ianuarie 1928. 
41. Mărilă, Ion, În cimitirul Lugojului: La mormântul D-lui Valeriu 

Braniște, în Semenicul, an I, nr. 2 / 1 februarie 1928, p. 1-2. 
42. Manolescu, Gabriel, Din istoria desvoltării teatrului în regiunea 

Banat, în Teatrul, anul XI, nr. 12 decembrie, p. 89-90. 
43. Manolescu, Gabriel, Două decenii de teatru românesc în Timișoara, 

Timișoara, Editura Facla, 1966, p. 1-18. 
44. Manu, Dumitru, prof., Paștile în anul 1918, în Patria, anul X, nr. 4 / 

5 ianuarie 1928. 
45. Massof, Ioan, Teatrul românesc, București, Editura pentru 

Literatură, 1966, p. 93. 
46. Moldoveanu, Valer, dr., Prinos de la un fost elev, în Patria, anul X, 

nr. VI / 10 ianuarie 1928. 
47. Nasta, P., Liviu, Valeriu Braniște, în Adevărul, anul XLI, nr. 13512 / 

5 ianuarie 128, p. 1-2. 
48. Netea, Vasile, George Barițiu, București, Editura de stat, 1966, p. 9.  
49. Nișca, Pompiliu, Dr. Valeriu Braniște, în Dacoromânia, an V 1927-

1928, p. 885-886. 
50. Novacovici, Eugen, Dr. Valeriu Braniște, în Opinia noastră, anul I, 

nr. 2 / 2 9 ianuarie 1928, p. 1-3. 
51. Oancea, E, Petru, La moartea lui dr. Valeriu Braniște, în Gura 

Lumii, an II, nr. 3 / 19 ianuarie 1928, p. 1. 
52. Peteanu, E., Aurel, Din galeria marilor dispăruți ai Banatului, 

Lugoj, Editura Corvin, 1938, p. 36-40. 
53. Peteanu, E., Aurel, Figuri bănățene – Valeriu Braniște, în 

Semenicul, anul I, nr. 2 / 1 februarie 1928, p. 1-3. 
54. Peteanu, E., Aurel, Dr. Valeriu Braniște la 7 ani de la moarte, în 

Acțiunea, anul II, nr. 1 / 1 ianuarie 1935, p. 1-3. 
55. Petra Petrescu, Horia, Valeriu Braniște. La moartea lui, în 

Transilvania, 1928, p. 9-11. 
56. Peteanu, Aurel, Valeriu Braniște, în Viața Nouă, anul IV, nr. 2, 8 

ianuarie 1928, p. 1. 
57. Peteanu, Aurel, Sesiune științifică comemorativă, în Studii și 

Articole de Istorie, t. 21, nr. 2, 1968, p. 366-368. 
58. Porțeanu, Alexandru, La commémoration de Valeriu Braniște, în 

Revue Roumanine d’histoire, t. VIII, nr. 3, 1968, p. 489-490. 
59. Poruțiu, Petre, Valer Braniște, în Patria, anul X, nr, 2, 1928, p. 1. 
60. Raportor (pseudonim), Valeriu Braniște, în Drum Nou, anul V, nr. 2, 

8 ianuarie 1928, p. 2. 
61. Rudnean, Constantin, Valeriu Braniște, în Răsunetul, anul VII, nr. 2, 

8 ianuarie 1928, p. 1. 
62. Șeicaru, Pamfil, Un necrolog întârziat, în Curentul, an I, nr. 1, 11 

ianuarie 1928, p. 1. 
63. Stan, Elena, Eminescu și idealurile Unirii, în Tribuna, XII, nr. 34, 22 

august 1968. 
64. Stanciu, Ioan, dr., Istoricul Liceului Gheorghe Lazăr din Sibiu, 

Sibiu, 1943, p. 167. 
65. Suciu, D., Ioan, Aspecte ale colaborării Partidului Național Român 

din Transilvania cu mișcarea socialistă, în Studii, tomul 1, 21, 1968, p. 90-95. 
66. Suciu, D., Ioan, Revoluția de la 1848-1849 în Banat, București, 

Editura Științifică, 1968, p. 242-243. 
67. Țenchea, Ioan, dr., Valeriu Braniște, în Gazeta Transilvaniei, anul 

XCVIII, nr. 2, 1928, p. 1. 

68. Thévenin, Leon, La robe sans couture, Paris, Editeure de Vraie 
France, 1925, p. 252. 
69. Tilea, V. Victor, Nenea Braniște, în Patria, anul X, nr. 2, 1928, p. 1. 
70. Urlățianu, Radu, După Valer Braniște, Ion Vidu, în Cuvântul, 

februarie 1931, p. 2. 
71. Vaida-Voevod, Alexandru, dr., Cum e fapta și răsplata, în 

Dreptatea, anul II, nr. 69, 7 ianuarie 1928. 
72. Vatamaniuc, Dimitrie, acad., Ioan Slavici și lumea prin care a trecut, 

București, Editura Academiei, 1968, p. 554-568. 
73. Velcean, Iosif, Crai noi la Lugoj, Valeriu Braniște, în Drapelul, IV, 

41, 1901, p. 1. 
74. Vlaicu, Tiberiu, Valeriu Braniște, în Dimineața, anul XXIV, nr. 

7574, 1930, p. 2. 
75. ***. Procesul Memorandului, Cluj Napoca, Editura Buletinului 

Justiței, 1933, vol. I, p. 274 și vol. II, p. 40 – 41. 
Alte articole despre și semnate de Valeriu Braniște pot 

fi aflate în paginile următoarelor publicații ordonate de noi 

alfabetic în tabelul de mai jos (nota autorilor)1 

Nr. 
Crt. 

Numele cotidianului 
în care a apărut 

articolul 

Anul de 
apariție al 
cotidianului 

și 

Nr. acestuia 

Anul 
apariției 
cotidian
ului 

Data 

1. Adevărul (București)  Nr. 3859 1900 26 aprilie 1900 

2. Adevărul (București) Nr. 13557 1928 5 februarie 1928 

3. Apărarea Națională Nr. 99 1900 28 aprilie 1900 

4. Apărarea națională Nr. 100 1900 30 aprilie 1900 

5. Banater Bote 
(Timișoara) 

Nr. XXX, 
nr. 2 

1928 5 ianuarie 1928 

6. Contemporanul 
(București) 

Nr. 51 / 
1106 

1967 22 decembrie 1967 

7. Deșteptarea 
(București) 

Nr. 10 / 
1900 

1900 06 mai 1900 

8. Dimineața XXIII, nr. 
7573 

  

9 Drapelul III, nr. 5 1903 14/27 ianuarie 1903 

10. Drapelul IV, nr. 78 1904 6/19 iulie 1904 

11. Drapelul X, nr. 52 1910 11/24 mai 1910 

12. Drapelul X, nr. 53 1910 26 mai 1910 

13. Drapelul X, nr. 54 1910 28 mai 1910 

14. Dimineața XXIV, nr. 
7574 

1928 5 ianuarie 1928 

15. Drapelul XIX, nr. 19 1919 19 februarie 1919 

16. Drapelul XIX, nr. 57 1919 21 iunie 1919 

17. Drapelul XX, nr. 109 1920 5 iunie 1920 

18. Drapelul XX, nr. 111 1920 8 iunie 1920 

                                                             

1 Dragoș Lucian Curelea, Daniela Curelea, Valeriu Braniște, p 177-182.  
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19. Dreptatea 
(Timișoara) 

III, nr. 129 1896 23 iunie 1896 

20. Dreptatea Nr. 1076 1899 4 septembrie 1899 

21. Ellenzék XLIX, nr. 2 1928 2 ianuarie 1928 

22. Evenimentul Nr. 1904 / 
1899 

1899 2 septembrie 1899 

23. Evenimentul Nr. 1905 / 
1899 

1899 3 septembrie 1899 

24. Foaia Poporului 

(Budapesta) 

VII, Nr. 190 1918 15 septembrie 1918 

25. Foaia Poporului VII, Nr. 212 1918 10 octombrie 1918 

26. Gazeta de Duminecă 

Simleul Silvaniei 

V, Nr. 36 1908 31 august 1908 

27. Gazeta Transilvaniei 

(Brașov) 

LIX, Nr. 
130 

1896 13 iunie 1896 

28. Gazeta Transilvaniei LIX, Nr. 
193 

1896 1 septembrie 1896 

29. Gazeta Transilvaniei LIX, Nr. 
266 

1896 29 noiembrie 1896 

30. Aradi Hirlap (Arad) 8 X 1918 1918 8 octombrie 1918 

31. Temesvári Hirlap 

(Timișoara) 

Nr. 255 / 
1918 

1918 8 octombrie 1918 

32. Temesvári Hirlap XXVI, Nr. 
3 

1928 4 ianuarie 1928 

33. Temesvári Hirlap XXVI, Nr. 
4 

1928 5 ianuarie 1928 

34. Krasso-
Szörényilapok 

LI, Nr. 2 1928 5 ianuarie 1928 

35. Luceafărul (Lugoj) I, nr. 1 1926 7 februarie 1926 

36. Lupta VII, Nr. 
1834 

1928 3 ianuarie 1928 

37. Nădejdea X, Nr. 698 1928 5 ianuarie 1928 

38. Răsunetul XXVII, Nr. 
7 

1947 16 februarie 1947 

39. Patria (Cluj) Nr. 111 / 
1919 

1919 3 iulie 1919 

40. Patria X, Nr. 2 
/1928 

1928 4 ianuarie 1928 

41. Patria X, nr. 3 / 
1928 

1928 4 ianuarie 1928 

42. Patria X, nr. 4 / 
1928 

1928 5 ianuarie 1928 

43. Bucovïnaer Post V / 1900 1900 1900 

44. Răsunetul XXVII, nr. 
1 

1928 4 ianuarie 1928 

45. Realitatea II, Nr. 1 1928 8 ianuarie 1928 

46. Renașterea Română Nr. 123 / 
1919 

1919 22 iunie 1919 

47. România Jună 136 / 1900 1900 27 aprilie 1900 

48. Sindicatul Presei 
Române din Ardeal 
și Banat (Anuar) 

Anuar pe 
anul 1931 

1931 1931 

49. Sindicatul Presei 
Române din Ardeal 
și Banat (Dare de 
seamă) 

Dare de 
seamă 1932 

1932 1932 

50. Societatea de mâine V, Nr. 1 1928 15 ianuarie 1928 

52. Südungarn Nr. 79 / 
1918 

1918 7 octombrie 1918 

53. Siebenbűrgisch 
Deutsches Tageblatt 
(Sibiu) 

Nr. 13822 1919 3 aprilie 1919 

54. Siebenbűrgisch 
Deutsches Tageblatt 

Nr. 13878 1919 16 iunie 1919 

55. Siebenbűrgisch 
Deutsches Tageblatt 

Nr. 13880 1919 18 iunie 1919 

56. Siebenbűrgisch 
Deutsches Tageblatt 

Nr. 13952 1919 11 septembrie 1919 

57. Transilvania (Sibiu) Portret  

Valeriu 
Braniște 

1928 Ianuarie 1928 

58. Tribuna (Sibiu) XIII, Nr. 
130 

1896 13 iunie 1896 

59. Tribuna XVI 1899 3 octombrie 1899 

60. Tribuna  XVII, Nr. 
89 

1900 4 mai 1900 

61. Tribuna XVII, Nr. 
91 

1900 7 mai 1900 

62. Tribuna XVII, Nr. 
92 

1900 22 mai 1900 

63. Tribuna XVII, Nr. 
98 

1900 30 mai 1900 

64. Tribuna XVII, Nr. 
99 

1900 31 mai 1900 

65. Temesvári Uisag Nr. 217 1919 29 septembrie 1919 

66. Aranyosvidék XVI, Nr. 47 1908 24 noiembrie 1908 

67. Délvidek Nr. 52 1919 30 septembrie 1919 
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68. Voința Banatului VIII, Nr. 6 1928 5 februarie 1928 

69. Voința Națională Nr. 4376 1899 15 septembrie 1899 

70. Voința Națională XXII, Nr. 
6089 

1905 1 decembrie 1905 

71. Voința Națională XXV, Nr. 
6967 

1908 17 septembrie 1908 

72. Deutsche Wacht Nr. 139 / 
1919 

1919 30 septembrie 1919 

73. Bucovinaer Zeitung 1899 1899 Septembrie 1899 

74. Czernovitzer Zeitung August 
1899 

1899 August 1899 

75. Czernovitzer Zeitung Octombrie 
1899 

1899 Octombrie 1899 

76. Lugoscher Zeitung XXXVI, Nr. 
2 

1928 5 ianuarie 1928 

77. Temesvarer Zeitung 77, Nr. 2 1928 4 ianuarie 1928 

78. Temesvarer Zeitung 77, Nr. 3 1928 4 ianuarie 1928 

Repere privind anexele 

Anexele acestea privind bio-bibliografia operei lui 
Valeriu Braniște reprezintă contribuția noastră esențială pentru a 
fi utilă unui eventual cercetător deopotrivă studiilr istoriografice 
în ansamblul acestora. Ne-am gândit ca prin demersul nostru să 
venim în ajutorul unui cercetător care să realizeze o monografie 
mai cuprinzătoare privind activitatea vastă a omului politic, 
șefului de Resort din Consiliul Dirigent al Transilvaniei și 

academicianului român V. Braniște1. 

Anexa nr. 1 Repertoriul sumar al operei lui Valeriu 
Braniște 

 Opera sa este realizată pe componenta publicistică2. 
Scrisul a fost scena sa mare în care s-au adunat toate gândurile, 
toate ideiile sale. În această direcție este de sublinait faptul că 
tot ceea ce a scris se regăsește în ziarele editate și redactate de 
el, astfel:  

- Tribuna din Sibiu, în numerele care au apărut în 
decursul anului 1893; 

- Dreptatea din Timișoara, în numerele în care semnează 
prin pseudonime în perioada 1894 – 1895; 

- Foaia de Duminică din Timișoara în apariții episoadre 
între anii 1894 – 1895; 

- Patria din Cernăuți și Mihăileni în perioada 1897 – 
1900; 

- Drapelul din Lugoj în toate numerele care au apărut în 
perioada 1901 – 1919; 

- Banatul din Lugoj între 1905 – 1906; 

                                                             

1 Dragoș Lucian Curelea, Daniela Curelea, Valeriu Braniște, p. 190-199. 
2 Ibidem, p. 163-164.  

și în alte periodice ziare, reviste, broșuri care apăreau în Ardeal 
și în Vechiul Regat al României. 

 A publicat articole și studii temeinic fundamentate în: 

-  Gazeta Transilvaniei atât în Brașov, iar mai apoi la 
Sibiu, în revista Transilvania;  

-  Răsunetul și  
- Voința Banatului; 
-  Anuarul societății pentru crearea unui fond de teatru 

român; 
- Convorbiri literare și incidental în ziare din București. 

 Întreaga sa activitate publicistică se întinde pe trei 
decenii. Ea cuprinde: 

� serie de editoriale bine realizate,  
� foiletoane pe tematici istorice universale și românești,  
� schițe viu conturate, 
� amintiri și necroloage despre contemporanii săi 

trecuți în veșnicie, 
� reportaje, 
� schițe monografice, 
� memorialistică, 
� romane începute. 

Bibliografia întregii sale opere este un efort susținut 
care va fi cuprins de autori într-un  

capitol aparte în următoarea carte dedicată acestui mare om al 
istoriei noastre moderne. Însă, aici trebuie evidențiat faptul că 
bibliografia pune în relief preocupările ample și atât de diverse 
ale spiritului erudit care a fost Valeriu Braniște.  

Sfera bibliografică a întregii sale opere scrise este până 
la zi încă incompletă fiind de urmărit în accepțiunea noastră pe 
două mari paliere tematice și anume:  

1). Culegerea titlurilor articolelor semnate de Valeriu 
Braniște în diferitele publicații;  

2). Identificarea articolelor și a editorialelor sale 
nesemnate, deloc puține. 

Subliniem aici o caracteristică proprie a stilului său 
surprinsă de noi în studierea paginilor periodicului Drapelul 
care a apărut în Lugoj în perioada 1901 – 1919, și anume: 
scrierea abruptă, tenace, fără introducere, fără pregătire, direct 
în tematică. Lista pseudonimelor sale surprins de noi în 
bibliografia la care am avut acces se prezintă în felul următor: 

 Cercetarea bio-bibliografică a operei lui Valeriu 
Braniște este una enormă nefiind în totalitate studiată până 
astăzi. În viitor ne-am propus să studiem pe îndelete și în 
întregime opera sa. Activitate care se va cristaliza în realizarea 
unei monografii mai ample și mult mai temeinic documentate, 
pornind de la enorma bibliografie, care de curând a intrat în 
posesia noastră. Demersul nostru a urmărit punctual și sintetic, 

istorieistorieistorieistorie    
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în documetația vremii la care am avut acces sfera tuturor 

activităților publicistice ale sale1, surprinse schematic în tabelul 
de mai jos: 

Anexa nr. 2. Sfera activităților publicistice ale lui Valeriu 
Braniște 

Nr. 
Crt. 

Specificul 
publicistic 

 

Numărul 
operelor / 

 total 

Publicația în care a apărut 
articolul 

 

1 Articole din ziare 120 Dreptatea, Patria, Drapelul, Voința 
Banatului și Universul 

2 Articole privind 
teatrul 

 

7 

Drapelul, Anuarul IV al Societății 
pentru crearea unui fond de teatru 

român 

3 Amintiri 7 Tribuna, Drapelul, 

4 Comentarii 
istorice 

6 Drapelul 

5 Conferințe 
susținute și 
publicate 

48 Gazeta Transilvaniei, Drapelul, 
Atelierele Cartea Românească 

6 Documente 
istorice, izvoare 
istorice 

35 Drapelul 

7 Editoriale 1992 Dreptatea, Patria, Drapelul 

8 Evocări 10 Drapelul, Transilvania, Voința 
Banatului, Convorbiri literare 

9 Folclor 11 Tribuna, Dreptatea, Transilvania, 
Drapelul 

10 Însemnări 
filologice 

8 Dreptatea, Drapelul, Transilvania 

11 În volume și 
broșuri; 

 

 

14 

Cartea Românească, Tipografia 
națională, Tipografia Traunffelner, 
Tipografia Andrei Mureșianu, 

Tipografia Guttenberg, Tipografia 
Iosef Szidon 

12 Manuscrise 
nepublicate 

 

 

 

 

5 

Din zbuciumul vieții memorii scrise 
de mână 30 caiete; 

Note și traduceri – întemnițarea din 
1918 – manuscris 

Qui pro quo schițe și amintiri 

Jurnal 1 I – 31 XII 1923 Însemnări 
zilnice 

Monografia uzinelor Reșița – 
manuscris 1925 

13 Necroloage 43 Patria, Drapelul 

                                                             

1 Dragoș Lucian Curelea, Daniela Curelea, Valeriu Braniște, p. 164-167.  

14 Pictură  2 Drapelul 

14 Recenzii 15 Patria, Drapelul 

15 Reportaje 105 Dreptatea, Patria, Drapelul 

16 Schițe 25 Dreptatea, Patria, Drapelul, 
Societatea de mâine 

17 Studii literare 8 Drapelul, Convorbiri literare 

 

Anexa nr. 3. Bilanțul general al operei lui Valeriu Braniște2 

Nr. 
crt. 

Bilanț general realizat 
astfel:1897 - 1928 

Total general 

1 � Pe genuri 
abordate în 
publicistică 

Total genuri abordate 
= 18 

2 � Pe număr de 
publicații la 
care a scris 

Total publicații și 
periodice = 11 

3 � Pe numărul 
total al 
scrierilor 
publicate 

Total scrieri publicate 
= 2461 

 

Anexa nr. 4 Publicistica lui Valeriu Braniște ordonată în funcție de genul abordat în 

paginile ziarului ,,Drapelul” din Lugoj3 

Nr
. 

Crt
. 

Specificul 
publicistic 

 

Numărul operelor / 
total 

Publicația în care a 
apărut articolul 

1. Articole din 
ziare 

114  

 

Drapelul din Lugoj 

 

 

 

2. Articole 
privind teatrul 

5 

3. Amintiri 7 

4. Comentarii 
istorice 

6 

5. Conferințe 
susținute și 
publicate 

47 

6. Documente 
istorice, 
izvoare istorice 

35 

7. Editoriale 1723 

8. Evocări 7 

9. Folclor 6 

10. Însemnări 
filologice 

5 

11. În volume și 1 

                                                             

2 Dragoș Lucian Curelea, Daniela Curelea, Valeriu Braniște, p. 168.  
3 Ibidem, p. 168-169. 
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broșuri; 

12. Necroloage 53 

13. Pictură  2 

14. Recenzii 8 

15. Reportaje 86 

16. Schițe 17 

17. Studii literare 4  

 

Anexa nr. 5 Bilanțul general al publicațiilor lui Valeriu Braniște în paginile 

Drapelului între 1901-19191 

Nr. 

crt. 

Bilanț general realizat 
pentru perioada 1901 – 

1919 astfel: 

Total general 

1 � Pe genuri 
abordate în 
publicistică 
în Drapelul 

Total genuri abordate = 17 

2 � Pe număr 
de 

publicații la 
care a scris 

Total publicații  = 1 

3 � Pe numărul 
total al 
scrierilor 
publicate 

Total scrieri publicate = 2126 

 

Anexa nr. 6 Tabel comparativ 

 Articole în alte publicații Total articole publicaate 
în Drapelul 

1 Articole scrise în paginile 
altor publicații (1897 – 

1928) 

Articole scrise în 
paginile Drapelului din 

Lugoj 

(1901 – 1919) 

2 335 2126 

       

Anexa nr. 7 Pseudonimele utilizate de Valeriu Braniște în studiile și articolele sale 

Nr. 
Crt. 

Psudonimul Periodicul 

1. Ler Tribuna, Dreptatea, 
Drapelul. 

2. Dr. V. B. Patria şi Drapelul. 

3. Bill-a-Zam Tribuna. 

4. v-l-r, l-r Drapelul. 

5. * Patria. 

                                                             

1 Ibidem, p. 170. 

6. Poganello Drapelul. 

7. Ioţa lui 
Toboc 

- // - 

8. B-A-Z -//- 

9. Spectator - // - 

10. Raportor // - 

 

Anexa nr. 8 Traseul profesional al lui Valeriu Braniște 

Nr. 
Crt. 

Localitatea Funcţia Perioada 

1. Braşov Profesor de liceu la catdra de 
filologie maghiară şi 

germană 

1891 - 
1893 

2. Sibiu Publicist şi director la 
Tribuna Sibiului. 

1893 - 
1894 

3. Timişoara Publicist, editor şi director la 
Dreptatea 

1894 - 
1897 

4. Cernăuţi şi 
Mihăileni 

Publicist, editor şi director la 
Patria 

1897 - 
1900 

5. Braşov Profesor-conferenţiar la 
Liceul din Braşov şi regizor 

de teatru 

1896 – 
1897. 

6. Lugoj Editor-proprietar şi director  
al Drapelului. 

1900 - 
1919 

7. Sibiu Şef de Resort, Instrucţiune 
Publică şi Culte în Consiliul 
Dirigent al Transilvaniei şi 

Banatului 

Martie 
1919 / 
aprilie 
1920. 

 

Anexa nr. 9 Ani școlari petrecuți la catedră de Valeriu Braniște și locul în 
care a predat 

Nr. 

Crt. 

Calitatea 
didactică  / 
funcţia. 

ani şcolari la catedră  Locul 
exercitării 
profesiunii 
didactice. 

1. Profesor de 
filologie la 
Catedra de 

germană-
maghiară-
română 

profesor de 
filologie în 
Brașov 

conferenţiar 

regizor 
amator al 
unor piese 

2 ani 

 

1891 – 1892 

 

1892 – 1893 

 

 

Liceul 

din 

Braşov 

istorieistorieistorieistorie    
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de teatru 

2.                        
- // - 

1 an 

- // - 1896 – 1897 

 

Anexa nr. 10 Perioadele petrecute în detenție de Valeriu Braniște 

Nr. 

crt. 

Perioada 
detenţiei 

 

Locaţia 

 detenţiei 

Deţinutul Amenzi 
plătite, 
cauţiuni 
depuse în cont 
pentru Valeriu 
Branişte 

1 1893 Seghedin Doctor 

Valeriu 
Branişte, 

fruntaş al 
mişcării 
politice 
româneşti 

din 
Transilvania 

şi 

Banat. 

8 zile detenţie 

2 Ianuarie 
1894 

 

16 zile 
temniţă 

Timişoara 1300 fl. 
amendă 

şi 

16 zile detenţie 

3 martie 
1894 

– 

iunie 
1896 

Vacz 5000 fl. 

depuşi 
cauţiune pe 
numele său. 

4 martie – 
octombrie 

1918 

Timişoara 

Seghedin 

2600 fl. 
amendă 

 

Sunt surprinse aici într-un tabel perioadele în care Valeriu Branişte s-a aflat în 
detenţie.  Notă: a). - perioadele de închisoare şi tratamenul suportat în detenţie i-au agravat 
anghina pectorală şi s-a îmbonăvit de gripă spaniolă; b). - se disting astfel mai multe etape 
ale încarcerării sale, toate în temeiul a unor motive strict politice, el nefiind delincvent sau 
criminal de drept comun. 

Anexa nr. 11 Tabel cu numele şi funcţia ofiţerilor comandanţi ai primului 
batalion românesc constituit la Timişoara în Consilul Naţional Militar Român, 15 – 18 

octombrie 19181 

Nr. 

Crt
. 

Numele şi 
prenumele 
ofiţerului 
român din 
Consiliul 
Naţional 
Militar 
Român. 

Constituit 
între 15 – 18 
octombrie 

Gradul. Funcţia. Zona de 
atribuţii şi 
jurisdicţie 
militară. 

 

                                                             

1  Drapelul, (Lugoj), XVIII, nr. 112, 1918; Dragoș Lucian Curelea, 
Daniela Curelea, Valeriu Braniște, p. 193-194. 

1918. 

1. Simion 
Brânduşa 

Locotenent-
colonel 

Comandant al 
primului 
batalion 
românesc 

 

 

 

Teritoriul 
comandei 
militare 
Banat al  
Garnizoanei 
Timişoara - 
Lugoj 

2. Aurel Cosma Căpitan Locţiitor de 
comandant şi 
Şef ul Statului 
Major al 
batalionului 

3. Ioan 
Popoviciu 

Căpitan Comandantul 
primei 
companii 

4. Simion 
Borbeş 

Căpitan Comandanutul 
companiei a 
doua 

5. Lucian 
Gheorghevic
i 

Căpitan Comandantul 
companiei a 
treia 

6. Gheorghe 
Adameşi 

Locotenent Comandanutul 
companiei a 
patra 

7. Vasile 
Eremiaş 

Locotenent Comandantul 
companiei a 
cincia 

- companie de 
sprijin. 

 

Batalionul se compunea din patru companii de luptă şi una de 
sprijin. Era format din : 1200 soldaţi, 24 subofiţeri şi 7 ofiţeri. 
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Viața sentimentală a lui Carol al II

declanșarea crizei dinastice

Prof. Gabriel BRÂNZĂ 

         Regele Ferdinand şi regina Maria au avut şase copii: 
Carol, Elisabeta, Maria, Nicolae, Ileana şi Mircea. Potrivit 
Statutului Casei Regale şi a Constituţiei, prinţul Carol, fiind 
cel mai în vârstă dintre copii, avea dreptul indiscutabil la 

calitatea de moştenitor al tronului României1.

ontemporanii îl descriau pe tânărul prinţ Carol ca pe un 

adolescent cu un temperament nestatornic, care îşi 

alegea la întâmplare prietenii 2 . Era mai tot timpul 

cufundat în rutina monotonă a învăţatului (mai ales is

politică), existând chiar momente de lectură excesivă când 

Carol stătea toată noaptea pentru a termina o carte. Totodată, 

Carol îndrăgea sportul, fiind un tânăr viguros care iubea tenisul 

şi vânătoarea3. Apropiaţii nu-l agreau însă, fiind dezamăgi

caracterul acestuia. Mama sa, regina Maria îl descrie în culori 

sumbre: ”avea în el un tainic imbold la domnie, de a subjuga şi 

de a impune restricţii...brutal şi încăpăţânat...impetuos, 

tiranic...răsfăţat şi îngâmfat, simţ practic, bun organizator; 

perseverent...zgârcit si nepretenţios în gusturi...inteligent, cu o 

memorie deosebită, curiozitate naturală, pedant, 

                                                             

1 Prinţul Nicolae de Hohenzollern, În umbra coroanei României
Editura Moldova, 1991, p. 13. 

2 Ibidem, p. 38. 
3 Ibidem, p. 39. 
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59 în în Omagiu lui Valeriu 
și Artă, Brașov, 1968. 

ța sentimentală a lui Carol al II-lea și 
șarea crizei dinastice 

Prof. Gabriel BRÂNZĂ – Huși 

Regele Ferdinand şi regina Maria au avut şase copii: 
Carol, Elisabeta, Maria, Nicolae, Ileana şi Mircea. Potrivit 
Statutului Casei Regale şi a Constituţiei, prinţul Carol, fiind 
cel mai în vârstă dintre copii, avea dreptul indiscutabil la 

.  

ontemporanii îl descriau pe tânărul prinţ Carol ca pe un 

adolescent cu un temperament nestatornic, care îşi 

. Era mai tot timpul 

cufundat în rutina monotonă a învăţatului (mai ales istorie şi 

politică), existând chiar momente de lectură excesivă când 

Carol stătea toată noaptea pentru a termina o carte. Totodată, 

Carol îndrăgea sportul, fiind un tânăr viguros care iubea tenisul 

l agreau însă, fiind dezamăgiţi de 

caracterul acestuia. Mama sa, regina Maria îl descrie în culori 

sumbre: ”avea în el un tainic imbold la domnie, de a subjuga şi 

de a impune restricţii...brutal şi încăpăţânat...impetuos, 

tiranic...răsfăţat şi îngâmfat, simţ practic, bun organizator; 

perseverent...zgârcit si nepretenţios în gusturi...inteligent, cu o 

memorie deosebită, curiozitate naturală, pedant, 

În umbra coroanei României, Iaşi, 

dispreţuitor...interesat de toate lucrurile legate de legi, 

regulamente, interdicţii”4. Beatrice, mătuşa sa şi sora reginei 

Maria, nu avea nici ea o părere mai bună despre viitorul rege al 

României: ”înclinat să fie nepoliticos...dacă cineva nu este de 

acord cu el, devine violent şi grosolan...pare de

că nu toată lumea este de acord cu el... mai ales fetele”. Iar 

Martha Bibescu, o fină observatoare a epocii, conchide: 

”...convins că ştie totul şi că este superior umanităţii în 

general”5. 

           De educaţia tânărului prinţ se va ocupa şi regele Carol I, 

cel care hotărăşte trimiterea acestuia la şcoala militară din 

Potsdam, unde este încorporat în Erste Garderegiment

la care fusese şi tatăl sau, Ferdinand. Însoţit de generalul 

Perticari ca aghiotant, Carol se stabileşte în oraşul german, dar 

începutul primului război mondial îl readuce acasă

           În 1916 prinţul Carol s-a înrolat în regimentul de 

cavalerie Regina Elisabeta iar activitatea sa pe front a fost 

răsplătită cu Ordinul Mihai Viteazul
datează şi începutul legăturii sale sentimentale cu Zizi 

Lambrino. Relaţia era atât de intensă înc

regelui Ferdinand să accepte legitimarea acestei legături printr

căsătorie. Refuzul categoric al regelui l

încerce realizarea acestui lucru în străinătate. Aflat la Iaşi, Carol 

fuge la Odessa, unde pe 31 august 1918 se căsătoreşte cu Zizi 

Lambrino, ceremonia desfăşurându-se la Biserica ortodoxă a 

Buneivestiri9. Se realiza astfel o dublă ilegalitate: dezertare (îşi 

părăsise regimentul) şi încălcarea Statutului Casei Regale 

(căsătoria era permisă doar cu un membru

domnitoare)10. Mai mult, a doua zi, Carol trimite o scrisoare 
regelui Ferdinand prin care face cunoscută căsătoria şi îşi 

manifestă pentru întâia oară dorinţa de renunţa la calitatea de 

moştenitor al coroanei României 11 . Situaţia delicată ce

crease l-a determinat pe Ferdinand să

Baliff la Odessa, cu scopul de a-l convinge pe Carol să renunţe 

la această căsătorie12. Eşecul colonelului va provoca vizita la 

Odessa a reginei Maria, vizită fără urmări însă

                                                             

4 Neagu Cosma, Culisele palatului regal
1990, p. 5. 

5 Ibidem, p. 6. 
6 Prinţul Nicolae de Hohenzollern, op. cit
7 Neagu Cosma, op. cit., p. 7. 
8 Prinţul Nicolae de Hohenzollern, op. cit
9  Gabriel Perreux, Amorurile principelui Carol de Hohenzollern

Traducere de Raul Rastan, Editura Omnes, 1991, p. 8.
10 Ioan Scurtu, op. cit., p. 68. 
11 Al. Gh. Savu, Dictatura regală (1938-

Politică, 1970, p. 33. 
12 Prinţul Nicolae de Hohenzollern, op. cit
13 Neagu Cosma, op. cit., p. 23. 
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dispreţuitor...interesat de toate lucrurile legate de legi, 

. Beatrice, mătuşa sa şi sora reginei 

nici ea o părere mai bună despre viitorul rege al 

României: ”înclinat să fie nepoliticos...dacă cineva nu este de 

acord cu el, devine violent şi grosolan...pare de-a dreptul uimit 

că nu toată lumea este de acord cu el... mai ales fetele”. Iar 

u, o fină observatoare a epocii, conchide: 

”...convins că ştie totul şi că este superior umanităţii în 

De educaţia tânărului prinţ se va ocupa şi regele Carol I, 

cel care hotărăşte trimiterea acestuia la şcoala militară din 

nde este încorporat în Erste Garderegiment6, unitate 

la care fusese şi tatăl sau, Ferdinand. Însoţit de generalul 

Perticari ca aghiotant, Carol se stabileşte în oraşul german, dar 

începutul primului război mondial îl readuce acasă7. 

a înrolat în regimentul de 

cavalerie Regina Elisabeta iar activitatea sa pe front a fost 

răsplătită cu Ordinul Mihai Viteazul 8 . Din acea perioadă 
datează şi începutul legăturii sale sentimentale cu Zizi 

Lambrino. Relaţia era atât de intensă încât Carol i-a cerut 

regelui Ferdinand să accepte legitimarea acestei legături printr-o 

căsătorie. Refuzul categoric al regelui l-a determinat pe Carol să 

încerce realizarea acestui lucru în străinătate. Aflat la Iaşi, Carol 

1918 se căsătoreşte cu Zizi 

se la Biserica ortodoxă a 

. Se realiza astfel o dublă ilegalitate: dezertare (îşi 

părăsise regimentul) şi încălcarea Statutului Casei Regale 

(căsătoria era permisă doar cu un membru al unei familii 

. Mai mult, a doua zi, Carol trimite o scrisoare 
regelui Ferdinand prin care face cunoscută căsătoria şi îşi 

manifestă pentru întâia oară dorinţa de renunţa la calitatea de 

. Situaţia delicată ce se 

a determinat pe Ferdinand să-l trimită pe colonelul 

l convinge pe Carol să renunţe 

. Eşecul colonelului va provoca vizita la 

Odessa a reginei Maria, vizită fără urmări însă13. 

Culisele palatului regal, Bucureşti, Editura Globus, 

op. cit., p. 40. 

op. cit., p. 41. 
Amorurile principelui Carol de Hohenzollern, 

Traducere de Raul Rastan, Editura Omnes, 1991, p. 8. 

-1940), Bucureşti, Editura 

op. cit., p. 43. 
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           În aceste condiţii, Ferdinand a convocat un Consiliu 

militar în care s-a discutat situaţia nou creată. Poziţia tranşantă a 

lui Ionel Brătianu, care era împotriva sancţionării dure a lui 

Carol şi cerea ignorarea scrisorii de abdicare1 , l-a influenţat şi 

pe Ferdinand, acesta hotărând drept pedeapsă pentru Carol 75 

de zile de închisoare la Mănăstirea Horaiţa, în munţi, lângă 

Bicaz 2. Pe 8 ianuarie 1919, Instanţa a III-a a Tribunalului Ilfov 

va anula căsătoria celor doi3. Acest lucru nu va pune însă capăt 
relaţiei dintre ei, dovadă stând o a doua renunţare la tron a lui 

Carol, în august 19194. Scrisoarea de renunţare  va fi trimisă şi 

şefilor de partide, ca o dovadă a intransigenţei ei5. Totodată, pe 

8 ianuarie 1920, se năştea Mircea Lambrino, copil pe care Carol 

îl va recunoaşte6. 

            Hotărârea de care dădea dovadă Carol necesita măsuri în 

consecinţă. Presiunile asupra lui sporesc, astfel că, pe 20 

februarie 1920, acesta era nevoit să declare drept nulă şi 

neavenită scrisoarea de renunţare din august 1919. A doua zi, 

prinţul pleca într-o excursie de studiu în jurul lumii 7 . În 
completarea acestei soluţii, s-a semnat şi o convenţie cu Zizi 

Lambrino prin care aceasta părăsea ţara în schimbul unei sume 

de bani8.  

            Excursia lui Carol a luat sfârşit pe 17 septembrie 1920, 

dar Carol nu se va întoarce imediat în ţară, ci va rămâne în 

Elveţia unde, prin grija reginei Maria, se afla principesa Elena, 

fiica regelui Constantin al Greciei9 . Pe 10 martie 1921, se 

realiza căsătoria dintre cei doi10 iar pe 25 octombrie acelaşi an 

se năştea Mihai11. Căsătoria a dat speranţe Casei Regale din 

România, prinţul Carol dând semne de maturizare. Moartea  

regelui Constantin, tatăl Elenei, îi va provoca acesteia o 

puternică depresie, îndepărtând-o de Carol şi deschizând calea 

unei noi aventuri, Elena Lupescu, dar și a unei situații politice 

delicate: criza dinastică12. 

                                                             

1 Ioan Scurtu, op. cit., p. 69. 
2 Neagu Cosma, op. cit., p. 25. 
3 Gabriel Perreux, op. cit., p. 14. 
4 Cristian Sandache, Viaţa publică şi intimă a lui Carol al II-lea, 

Bucureşti, Editura Paidea, 1998, p. 16.. 
5 Ioan Scurtu, Contribuţii privind viaţa politică din România. Evoluţia 

formei de guvernământ în istoria modernă şi contemporană, Bucureşti, Editura 
Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1988, p. 172. 

6 Gabriel Perreux, op. cit., p. 28. 
7 Cristian Sandache, op. cit., p. 17. 
8 Ioan Scurtu (coordonator ), Istoria românilor, vol. VIII, Bucureşti, 

Editura Enciclopedică, 2003, p. 252. 
9 Ioan Scurtu, Contribuţii..., p. 176. 
10 Ion Bitoleanu, Din istoria României moderne, Bucureşti, Editura 

Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981, p. 294. 
11 Cristian Sandache, op. cit., p. 17. 
12 Prinţul Nicolae de Hohenzollern, op. cit., p 47. 

           Moment inedit şi cu profunde urmări asupra viitorului 

ţării, criza dinastică care a debutat în 1925 a avut drept punct de 

plecare o nouă legătură sentimentală de-a lui Carol, cea cu 

Elena Lupescu. Aceasta era fiica unui negustor evreu numit 

Grumberg care şi-a schimbat numele în Wolf, iar apoi, trecând 

la creştinism, în Lupescu. În momentul întâlnirii cu Carol, Elena 

purta numele de Tîmpeanu, fiind căsătorită cu un maior, de care 

va divorţa însă rapid13. Născută în Herţa (Bucovina) în 1896, 

aceasta era mânată de o puternică ambiţie de a parveni, fiind 

totodată şi o fire dominatoare care îl va copleşi pe Carol14. 

            Pe 20 noiembrie 1925 moare regina Alexandra a Marii 

Britanii, prilej folosit de Ferdinand pentru a-l trimite pe prinţul 

Carol la funeraliile acesteia, scopul fiind de a-l îndepărta de 

Elena Lupescu 15 . În ziua următoare plecării prinţului, cu 

asentimentul lui Ionel Brătianu, Elena Lupescu porneşte spre 

Paris. Prin această manevră, Brătianu juca o carte mare, convins 

fiind că prinţul nu se va mai întoarce în ţară şi va înlătura astfel 

un adversar incomod16 . Planurile fruntaşului liberal au dat 
roade, astfel că, cei doi se întâlnesc în capitala Franţei iar Carol 

trimite pe 12 decembrie 1925 o nouă scrisoare de renunţare la 

tron, din Veneţia17. 

Era pentru a treia oară în ultimii şapte ani când Carol 

recurgea la o asemenea soluţie. Pentru a-l convinge să revină în 

ţară este trimis generalul Angelescu, fără nici un rezultat. 

Insistând, Ferdinand îl însărcinează cu o misiune identică pe 

Ministrul Casei Regale, Hiott18. Carol îi va da acestuia o noua 

declaraţie de renunţare, datată 28 decembrie, prin care se angaja 

ca timp de zece ani să nu se întoarcă în ţară fără acordul 

regelui19. 

          Pus în faţa faptului împlinit, regele Ferdinand hotărăşte 

convocarea pe 31 decembrie a unui Consiliu de Coroană la care 

să participe şefii principalelor partide politice şi în care să se 

discute situaţia nou creată20. Consiliul va fi de acord cu punctul 

de vedere al regelui, acceptând renunţarea lui Carol21. După 

acest Consiliu de Coroană a mai avut loc şi un consiliu intim la 

care au participat câţiva lideri liberali conduşi de Ionel Brătianu 

şi unde s-a hotărât ca principele Mihai, în vârstă de patru ani, să 

fie proclamat moştenitor al tronului; totodată, aici se va discuta 

                                                             

13 Neagu Cosma, op. cit., p. 54. 
14 Prinţul Nicolae de Hohenzollern, op. cit., p. 48. 
15 Cristian Sandache, op. cit., p. 21. 
16 Prinţul Nicolae de Hohenzollern, op. cit., p. 50. 
17 Cristian Sandache, op. cit., p. 22. 
18 Ion Bitoleanu, op. cit., p. 295. 
19 Ioan Scurtu, op. cit., p. 192. 
20 Ion Bitoleanu, op. cit., p. 296. 
21 Al. Gh. Savu., op. cit., p. 36. 
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şi ideea apariţiei unei Regenţe 1 . Hotărârea Consiliului este 

trecută pe 1 ianuarie 1926 şi în Monitorul Oficial 2 . Pe 3 

ianuarie are loc un nou consiliu intim la Sinaia unde se vor 

aproba proiectele de legi ce urmau să fie discutate în Parlament 

şi unde se va stabili componenta Regenţei, aceasta urmând să 

fie alcătuită din principele Nicolae (fratele lui Carol), Gheorghe 

Buzdugan (preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie) şi din 

patriarhul Miron Cristea3. În ziua următoare a avut loc şedinţa 
reunită a Adunării Deputaţilor şi Senatului, unde Ionel Brătianu 

a prezentat trei proiecte de legi: renunţarea la tron a lui Carol şi 

numirea ca moştenitor a lui Mihai, modificarea Statutului Casei 

Regale care trebuia acordat cu noile realităţi şi legea de 

instituire a Regenţei4. Pentru introducerea Regenţei s-a apelat la 

la articolul 83 din Constituţie care prevedea: ”Regele, în viaţă 

fiind, poate numi o Regenţă, compusă din trei persoane , care,  

după moartea regelui, să exercite puterile regale în timpul 

minoratului succesorului tronului”5. Cele trei legi sunt votate 

numai de parlamentarii liberali, restul părăsind sala6. 

             Actul de la 4 ianuarie 1926 a fost interpretat în epocă ca 

exprimând voinţa lui Ionel Brătianu, impusă regelui Ferdinand. 

De altfel, Iorga afirma:”Acum numai erau doi stăpâni în 

România, ci unul singur: Ion Brătianu. Dinastia de Argeş 

biruise cu totul pe cea de Sigmaringen”7. Presa vremii era şi 
mai vehementă. Ziarul ”Lupta de clasă” remarca: ”...regele era 

membru al Partidului Liberal, iar Brătianu regele României”8. 

Aşadar, schimbările politice din ianuarie 1926 pot fi atribuite 

şefului liberal. Situaţia este cu atât mai contradictorie dacă 

ţinem cont că în toamna lui 1918, când Carol a renunţat pentru 

prima dată la tron, Brătianu, în Consiliu de Coroană, a fost 

singurul care l-a apărat pe prinţ, nutrind speranţa unei îndreptări 

a acestuia 9 . Situaţia se modificase însă radical după acel 
eveniment, între Carol şi Brătianu intervenind dispute 

ireconciliabile. Carol era nemulţumit de influenţa pe care 

fruntaşul liberal o avea asupra tatălui său. El a afirmat în mai 

multe rânduri că doreşte eliberarea Coroanei şi înlăturarea lui 

Barbu Ştirbey, pe care îl considera un adevărat Iago al Curţii 

                                                             

1 Ion Bitoleanu, op. cit., p. 299. 
2 Neagu Cosma, op. cit., p. 66. 
3 Mihail Rusenescu, Ioan Saizu, Viaţa politică în România (1922-1928), 

1928), Bucureşti, Editura Politică, 1979, p. 179. 
4 Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, România după Marea Unire, vol. II, 

partea I (1918-1933), Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1986, p. 
801. 

5 Ioan Scurtu (coordonator), op. cit., p. 192. 
6 Mihail Rusenescu, Ioan Saizu, op. cit., p. 179. 
7 N. Iorga, O viaţă de om aşa cum a fost, Bucureşti, Editura Minerva, 

1972, p. 625, apud  Ioan Scurtu, Viaţa politică din România (1918-1944), 
Bucureşti, Editura Albatros, 1982, p. 101. 

8 “Lupta de clasă”, nr. 4-5, 1927, pp. 52-53, apud Mihail Rusenescu, 
Ioan Saizu, op. cit., p. 49. 

9 Sterie Diamandi, Galeria oamenilor politici, Editura Gesa, 1991, p. 95. 
95. 

Regale10. Atitudinea independentă a  prinţului se va manifesta 

în primăvara lui 1925, când regele Ferdinand fiind bolnav şi 

neputându-şi exercita prerogativele ce-i reveneau, Carol îşi va 

aroga puteri depline în Palat şi va intra în conflict cu Ştirbey şi 

Brătianu. O situaţie similară se va produce şi în vara aceluiaşi 

an, când Ferdinand a plecat în Europa spre a se trata. Carol a 

pretins atunci că, în calitate de moştenitor, să preia el 

prerogativele regale, dar a fost refuzat de Brătianu sub pretextul 

respectării prevederilor constituţionale 11 . Apare aşadar 

explicabilă atitudinea lui Ionel Brătianu faţă de Carol, atât în 

timpul evenimentelor din decembrie 1925-ianuarie 1926 cât şi 

pentru viitor.  

              Prin actul de renunţare, Carol ceruse să primească un 

alt nume, optând pentru Scarlat Mînăstireanu, dupa numele 

moşiei sale, Mînăstirea, primită prin legat testamentar de la 

Carol I. Părinţii nu au fost de acord cu acest nume, cerându-i să-

şi aleagă altul, legat de locul naşterii sale. Ferdinand şi Maria au 

consultat mai mulţi apropiaţi, ajungându-se la numele de Carol 

Caraiman (Carol se născuse la Sinaia, în Castelul Peleş)12.  

Noul nume este legalizat la 9 februarie 1926, printr-o adresă 

înregistrată la Ministerul Justiţiei 13 . Pe 11 februarie Carol 

primeşte şi un paşaport diplomatic cu noul nume14. 

           Deşi regele şi guvernul au insistat ca fostul principe să se 

stabilească într-o localitate obscură, departe de publicitate, 

Carol şi Elena Lupescu se vor instala la Paris, sub motiv că 

fostul principe dorea să urmeze cursurile Facultăţii de Istorie şi 

Filosofie din capitala Franţei15. De fapt, cei doi s-au stabilit la 

20 km de Paris, în localitatea Neuilly, unde au cumpărat o casă 

pe Bulevardul Binot nr. 146. Mai târziu, Carol va cumpăra 

impunătorul ”Chateau de Gesmes”, situat între localităţile 

Rambouiller şi Le Mans 16 , continuându-și idila cu Elena 

Lupescu. 

BIBLIOGRAFIE: 
Bitoleanu, Ion - Din istoria României moderne, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi 
Enciclopedică, 1981 
Buzatu, Gheorghe; Scurtu, Ioan - Istoria românilor în secolul XX (1918-1940), 
Bucureşti, Editura Paidea, 1999 
Cosma, Neagu - Culisele palatului regal, Bucureşti, Editura Globus, 1990 
Diamandi, Sterie -Galeria oamenilor politici, Editura Gesa, 1991 
Muşat, Mircea; Ardeleanu, Ion - România după Marea Unire, vol. II, partea I 
(1918-1933), Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1986 
Perreux, Gabriel - Amorurile principelui Carol de Hohenzollern, Traducere de 
Raul Rastan, Editura Omnes, 1991 
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Preoţi  din judeţul Vaslui  urmăriţi  de 

securitate  în timpul regimului comunist

                                        Prof. dr.  Nicolae IONESCU 

      Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat 
anul  2017 drept  Anul omagial al sfintelor icoane, al 
iconarilor şi pictorilor bisericeşti, Anul comemorativ Justinian 
Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul 
comunismului.   

n acest context favorabil, apărarea Bisericii  Ortodoxe 
Române în timpul regimului communist   este o
generoasă şi utilă, cu reverberaţii în societatea românească. 

Se ştie că în ideologia comunistă - religia era inutilă şi 
periculoasă pentru dezvoltarea personalităţii umane. Securitatea 
urmărea ca prin Biserică să nu se facă politică şi  combătea  
misticismul. Acest organism de represiune a regimului totalitar 
supraveghea buna funcţionare a  instituţiilor statului, inclusiv a 
Bisericii. Comuniştii urmăreau ateizarea societăţii. Mulţi  preoţi 
au umplut închisorile comuniste de la Aiud, Piteşti, Gherla,
Botoşani, Jilava, Canal etc. În anii 50 fiii şi soţiile preoţilor erau 
persecutaţi.  După anii 60 – represiunea încetează a fi de masă, 
trecându-se la cea individuală .  

     Tactica pentru distrugerea bisericilor creştine care activau în 

România a diferit de la un caz la altul. Scopul urmărit era însă 

acelaşi: dezrădăcinarea credinţei şi impunerea ateismului 

materialist dialectic. Se ştie, însă, că Biserica naţională,  numită 

de marele poet, M. Eminescu, “mama spirituală a neamului

contribuit de-a lungul istoriei, alături de şcoală  şi armată la 

dezvoltarea  conştiinţei naţionale  

        În cazul Bisericii Ortodoxe Române, majoritară şi având 

statutul de biserică naţională, a fost folosită decapitarea.

ierarhi au fost înlocuiţi („depuşi din treaptă”), unii dintre ei 

murind în condiţii suspecte, alţii fiind arestaţi şi primind 

„domiciliu obligatoriu” în mănăstiri. Noii aleşi erau promovaţi 

Î 
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În umbra coroanei României, Iaşi, Editura 

Viaţa politică în România (1922-1928), 

Viaţa publică şi intimă a lui Carol al II-lea, Bucureşti, 

Bucureşti, Editura Politică, 1970 
Contribuţii privind viaţa politică din România. Evoluţia formei de 

Bucureşti, Editura Ştiinţifică 

, Bucureşti, Editura Danubius, 1991 
VIII, Bucureşti, Editura 

Preoţi  din judeţul Vaslui  urmăriţi  de 
securitate  în timpul regimului comunist                                       

Nicolae IONESCU - Vaslui 

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat 
sfintelor icoane, al 

iconarilor şi pictorilor bisericeşti, Anul comemorativ Justinian 
apărătorilor Ortodoxiei în timpul 

n acest context favorabil, apărarea Bisericii  Ortodoxe 
Române în timpul regimului communist   este o temă 
generoasă şi utilă, cu reverberaţii în societatea românească. 

religia era inutilă şi 
periculoasă pentru dezvoltarea personalităţii umane. Securitatea 

ărea ca prin Biserică să nu se facă politică şi  combătea  
sticismul. Acest organism de represiune a regimului totalitar 

supraveghea buna funcţionare a  instituţiilor statului, inclusiv a 
societăţii. Mulţi  preoţi 

au umplut închisorile comuniste de la Aiud, Piteşti, Gherla, 
Botoşani, Jilava, Canal etc. În anii 50 fiii şi soţiile preoţilor erau 

represiunea încetează a fi de masă, 

Tactica pentru distrugerea bisericilor creştine care activau în 

t de la un caz la altul. Scopul urmărit era însă 

acelaşi: dezrădăcinarea credinţei şi impunerea ateismului 

materialist dialectic. Se ştie, însă, că Biserica naţională,  numită 

spirituală a neamului”  a 

a lungul istoriei, alături de şcoală  şi armată la 

, majoritară şi având 

decapitarea. Înalţii 

nlocuiţi („depuşi din treaptă”), unii dintre ei 

murind în condiţii suspecte, alţii fiind arestaţi şi primind 

Noii aleşi erau promovaţi 

pe criterii de obedienţă faţă de regim. Cât îi priveşte pe preoţii 

de mir, se apreciază că, de-a lungul anilor, au fost arestaţi în jur 

de 2.000. În 1959, Securitatea şi Departamentul de Stat pentru 

Culte au redus cu două treimi numărul mănăstirilor şi al 

călugărilor, peste voia chiar a Patriarhului Iustinian, pe motiv că 

aşezămintele monahiceşti ascundeau partizani din munţi şi 

elemente reacţionare. Unele mănăstiri (Vladimireşti) au fost 

evacuate prin forţa armată. Tot în anii 1959

arestaţi sute de preoţi acuzaţi  că...”răspândesc misticismul, 

predică împotriva materialismului dialectic sau se opun 

orânduirii socialiste”! Cercurile de discuţii au fost interzise, iar 

pentru descurajarea lor au fost fabricate procese politice 

(„Rugul Aprins”). O organizaţie a laicatului ortodox 

Domnului” – a fost distrusă, iar liderii 

      Dintre preoţii care au avut de suferit datorită Siguranţei şi  
Securităţii din judeţul Vaslui, amintim  pe preoţii Dumitru 
Lapteş  de la Biserica  Sf. Nicolae, arhimandritul Mina Dobzeu, 
Gh. Târnoveanu de la Biserica Adormirea Maicii Domnu
Ioan Rotaru, Constantin. Burduja, patriarhul preoţilor  din  
oraşul Vaslui şi nu numai, (recent dispărut dintre noi, la 
venerabila vârstă de 102 ani, n.n.) , preotul  Potorac I., paroh al 
catedralei SF. Ioan, licenţiat în teologie şi drept, fost proto
al Judeţului Vaslui, timp de 16 ani, Dumitru Mitoiu din parohia  
Băceşti, Ion Florea de la Şerboteşti, Ioan Sîrbu din Curşeşti, 
Veniamin Popa din Ţibăneştii-Buhlii, Vasile Sîrghie din Băcani 
etc 

       Unul dintre preoţii urmăriti de Securitate cu dosar de 
urmărire la C.N.S.A.S a fost Dumitru
duce o politică de subminare a Siguranţei Statului încă din 
1944, colportând ştiri false, mai ales ”printre locuitorii  cu nivel 
politic şi cultural scăzut, dar şi la biserica  Sf. Nicolae, din 

Vaslui al cărui paroh este”1.  Încă din anii 1940/1941 a făcut 
politică legionară “ îmbuibând  pe credincioşi cu doctrina 
legionară  împotriva evreilor pe care îi acuza că sunt comunişti. 
A făcut propagandă împotriva guvernului şi a constituit 
asociaţia religioasă ”Oastea Domnului
veni americanii, iar ruşii sunt răi”.  Din declaraţiile unui 
consătean, la început, a fost manist, apoi brătienist şi pe urmă 
legioanar. I s-a făcut o percheziţie domiciliară pe strada Vasile 
Alecsandri, nr. 4, din Vaslui, găsindu-

calibru 7,65 mm cu 3 cartuşe şi o carte de cântece legionare
Unii martori îl acuzau că din anii 1940

                                                             

1 Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii  ( C.N.S.A.S.)  
– P. 1062, vol. 1 Fond preot  D. Lapteş , dos. 9. f.1.

2 Ibidem, 
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pe criterii de obedienţă faţă de regim. Cât îi priveşte pe preoţii 

a lungul anilor, au fost arestaţi în jur 

de 2.000. În 1959, Securitatea şi Departamentul de Stat pentru 

Culte au redus cu două treimi numărul mănăstirilor şi al 

călugărilor, peste voia chiar a Patriarhului Iustinian, pe motiv că 

nahiceşti ascundeau partizani din munţi şi 

elemente reacţionare. Unele mănăstiri (Vladimireşti) au fost 

evacuate prin forţa armată. Tot în anii 1959-1960 au fost 

arestaţi sute de preoţi acuzaţi  că...”răspândesc misticismul, 

ui dialectic sau se opun 

Cercurile de discuţii au fost interzise, iar 

pentru descurajarea lor au fost fabricate procese politice 

O organizaţie a laicatului ortodox – „Oastea 

 arestaţi. 

preoţii care au avut de suferit datorită Siguranţei şi  
Securităţii din judeţul Vaslui, amintim  pe preoţii Dumitru 
Lapteş  de la Biserica  Sf. Nicolae, arhimandritul Mina Dobzeu, 
Gh. Târnoveanu de la Biserica Adormirea Maicii Domnului, 
Ioan Rotaru, Constantin. Burduja, patriarhul preoţilor  din  
oraşul Vaslui şi nu numai, (recent dispărut dintre noi, la 

.) , preotul  Potorac I., paroh al 
catedralei SF. Ioan, licenţiat în teologie şi drept, fost protoereu 
al Judeţului Vaslui, timp de 16 ani, Dumitru Mitoiu din parohia  
Băceşti, Ion Florea de la Şerboteşti, Ioan Sîrbu din Curşeşti, 

Buhlii, Vasile Sîrghie din Băcani 

Unul dintre preoţii urmăriti de Securitate cu dosar de 
Dumitru Lapteş. Era acuzat că 

duce o politică de subminare a Siguranţei Statului încă din 
1944, colportând ştiri false, mai ales ”printre locuitorii  cu nivel 

c şi cultural scăzut, dar şi la biserica  Sf. Nicolae, din 

.  Încă din anii 1940/1941 a făcut 
politică legionară “ îmbuibând  pe credincioşi cu doctrina 
legionară  împotriva evreilor pe care îi acuza că sunt comunişti. 

ropagandă împotriva guvernului şi a constituit 
Oastea Domnului”în care se arăta “că vor 

veni americanii, iar ruşii sunt răi”.  Din declaraţiile unui 
consătean, la început, a fost manist, apoi brătienist şi pe urmă 

ut o percheziţie domiciliară pe strada Vasile 
-se un pistol Model 27, de  

calibru 7,65 mm cu 3 cartuşe şi o carte de cântece legionare2. 
Unii martori îl acuzau că din anii 1940-1941 a făcut o politică 

Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii  ( C.N.S.A.S.)  
, dos. 9. f.1. 
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legionară şi era împotriva evreilor, a comuniştilor, “de luptă 

contra diavolilor şi aştepta  venirea americanilor”1. 

         În cimitirul “ Eternitatea “ din Vaslui, preotul D. Lapteş 
spunea că se vor “ schimba vremurile “ şi îl acuza pe preotul 
Gh. Florea că s-ar fi aliat  cu Gh. Tătărescu şi guvernul Groza  
la alegerile din 1946. Era acuzat în dosarul de urmărire “de 

dezordine împotriva ordinii sociale” 2 . În procesul de 
interogatoriu  din 12 octombrie 1948 se evidenţia  că preotul D. 
Lapteş s-a născut  la 3  noiembrie în 1902 în satul Bereasa, 
comuna Dăneşti, judeţul Vaslui, căsătorit cu Lizica Munteanu şi 

are 2 copii. 3  Urmează Seminarul ortodox de la Huşi şi apoi 
Facultatea de Teologie din Chişinău unde l-a avut ca profesor 
pe renumitul  scriitor, Gala Galaction. Este hirotonit preot la 
Fereşti, comuna Văleni şi din 1935 slujeşte la diferite biserici 
din oraşul Vaslui. A construit   Biserica   cu hramul Sf. Nicolae, 
de lângă Regimentul 25 Infanterie, începând  cu anul  1937,  în  
vremea  când  Episcop al Huşilor era P.S., Nifon Criveanu. 
Acest lăcaş de cult s-a ridicat cu sprijinul enoriaşilor şi al 
autorităţilor locale în frunte cu primarul oraşului din acea 
vreme, generalul Ioan Răşcanu. De menţionat că în preajma 
celui de-al doilea război mondial şi în timpul acestuia, s-au 
construit cu sprijinul comunităţii locale, dar şi al mareşalului, I. 
Antonescu, două biserici Sf. Nicolae şi Sf. Paraschiva  de 
preotul Ion Ene, târnosite în plin război, în 1943,  în prezenţa 
P.S. Episcop Grigore Leu, ultimul ierarh al Episcopiei Huşilor 
până la desfiinţarea sa, în 1949, de comunişti. A murit în acelaşi 
an, în condiţii  încă neelucidate, după unii, ar fi murit otrăvit cu 
arsenic în urma unei întrevederi avută la Guvern. Preotul  D. 
Lapteş, după anul 1944 a fost arestat de mai multe ori, la fel şi 
nepotul său, Mihai Lapteş, elev al Liceului Mihail 

Kogălniceanu Vaslui.4 . În Declaraţiile sale, preotul D. Lapteş 
arăta  că acuzaţiile au fost  intenţionate şi învinuirile sunt 
calomnii. Pentru poziţiile sale anticomuniste este arestat  prin 
mandatul de deţinere nr. 2.099 din 1948 la Iaşi, timp de două 
luni.  

      Există la dosarul lui D. Lapteş şi declaraţiile unor evrei din 
Vaslui din anul 1945 asupra urii de rasă  a preotului, proferând 

că “ aici e Ţara Românească şi nu Palestina”5. Preotul Lapteş 
era acuzat că la 24 octombrie 1940 a oficiat slujba de 
deshumare a celor 32  de legionari de la cimitirul Eternitatea şi 
în cuvântul său a  preamărit faptele lor. Legionarii fuseseră   
închişi la Vaslui, în locul fostei Şcoli Normale “Ştefan cel 
Mare”, fiind  împuşcaţi în septembrie 1939, din ordinul regelui 
Carol al II-lea după asasinarea lui Armand Călinescu. Evreii îl 

                                                             

1 Ibidem, 
2 Ibidem, f.3. 
3 Ibidem, ff.4-5 
4 Petru Necula, Mihai Ciobanu, Dicţionarul personalităţilor vasluiene, 

Editura „ Cutia Pandorei”, Vaslui, 2001, pp.78-79. 
5 Dos. nr. 9,pr. D. Lapteş f.10.  

acuzau că este un propagandist înverşunat al mişcării legionare, 

făcând propagandă antisemită şi fascistă6. 

       Direcţiunea Generală a Poliţiei (Siguranţa) urmărea relaţiile 
dintre preoţii Gh. Târnoveanu de la Biserica Adormirea Maicii 
Domnului şi D. Lapteş de la Biserica Sf. Nicolae, ultimul fiind  
considerat reacţionar. În dosarul  Securităţii sunt cuprinse şi 
notele informative din 22 aprilie 1951, când în casa lui Ionică 
Popa se întâlneau I. Ciorăscu, liberal, Gh. Răşcanu-liberal, 
Vasile  Cataramă, ţărănist, Th. Hodoroabă-ţărănist, preotul 
Lapteş-liberal şi Novac I.–impiegat CFR, liberal, ginerele lui 
Ionică Popa. Ei colportau asupra regimului şi criticau faptul că  
deşi au trecut şase ani de la la semnarea Convenţiei  de 

Armistiţiu, “ noi suntem tributari încă ruşilor”7.De asemenea, 
sunt inserate şi alte informaţii de supraveghere şi percheziţii 
asupra domiciliului personal . În urma acuzaţiilor de “uneltire 
asupra ordinii sociale existente”, preotul D. Lapteş este arestat 
de două ori, în 1948 şi 1952. A fost pus în libertate la 7 
septembrie 1953 după ce fusese condamnat la 60 de luni de 

închisoare.8. După  multe  tracasări ale Securităţii a slujit  mulţi 
ani la biserica pe care o construise şi a trecut la cele veşnice în 
anul 1982. 

          Printre preoţii care s-au opus “reeducării” în închisorile 
comuniste au fost preotul Dumitru Mitoiu, împreună cu 
cantorul Verigheanu, şi Nicolae Pâslaru, şeful Regionalei F.D.C 
Moldova şi Bucovina de Sud, decedat în detenţie  în închisoarea 
de la Aiud, în 1961.La aceştia se adaugă şi tinerii FDC-işti 
vasluieni, Iulian C., Olaru Aurel, Dănilă Constantin, 
Târnoveanu Mircea, Lapteş Mihai, Dimitriu I. ş.a, foşti elevi ai 
Liceului  de băieţi, Mihail Kogălniceanu. Alţi preoţi erau 
hărţuiţi de securitate cum a  fost Rotaru Ioan, absolvent al 
Facultăţii de teologie de la Chişinău. A fost  mai întâi pedagog  
şi  profesor de religie la Liceul Mihail Kogălniceanu,  apoi preot 
la  biserica  din Rediu,   şi mult  mai târziu,  la  Sf. Paraschiva 
din Vaslui. Era acuzat că în ziua de 25 martie 1947 la  
sărbătoarea “ Bunei Vestiri”, a  oficiat un parastas pentru 
pomenirea morţilor legionari, Corneliu  Zelea Codreanu, Moţa 
şi Marin. La fel şi  Mitoiu Dumitru, care după eliberarea din 
închisorile comuniste nu a putut sluji ca preot mult timp, fiind 
profesor de franceză la şcoala din Băceşti. S-a născut în comuna 
Dărmăneşti, judeţul Argeş, în anul 1916. Ca preot paroh după 
1989 a contribuit la reparaţia capitală a bisericii “Sfinţii Mihail 
şi Gavril” din Băceşti. A trecut la cele veşnice în anul 1999.  

       Preotul Petru Sabadac s-a născut la 29 iunie 1910 în 

localitatea Micleşti, judeţul Vaslui. După absolvirea 

Seminarului Teologic a primit darul hirotoniei ca preot pe 

                                                             

6 Ibidem,f.12 
7   Ibidem, f.17. 
8 Ibidem, f. 25. 
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seama Parohiei Dăneşti, judeţul Vaslui. Totodată, urmează 

cursurile Facultăţii de Teologie de la Cernăuţi, unde în anul 

1942 obţine licenţa. Ca slujitor la Dăneşti contribuie la ridicarea 

noii biserici de piatră cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”, pe 

care o va sfinţi la 21 noiembrie 1935. 

       Se implică în activitatea politică prin aderarea la Partidul 

Naţional Liberal, până la instaurarea regimului de autoritate al 

regelui Carol al II-lea. După instalarea guvernării naţional-

legionare este înregimentat în Mişcarea legionară. Figurând 

printre puţinii intelectuali bine văzuţi în localitate, este numit în 

funcţia de şef de garnizoană legionară. Primeşte această funcţie 

ca pe o însărcinare temporară şi pentru că aşa cereau vremurile 

politice. După schimbarea politică de la 23 august 1944, refuză 

categoric să se mai implice în acţiuni politice. În schimb, este 

vizat de către autorităţile locale comuniste, care, în 1947, îi 

înscenează un proces de „instigare publică”. Este însă achitat. 

Rămâne totuşi, mai ales după 1948, în atenţia organelor 

represive. Pentru că în documentele fostei Jandarmerii figura cu 

funcţia de şef de garnizoană legionară, la 19 iulie 1952 este 

arestat de Securitate. Prin procesul-verbal nr. 18/1952 este 

trimis în detenţie administrativă pentru 24 de luni în colonie de 

muncă. Cunoaşte coloniile de la Valea Neagră (ianuarie 1953), 

Borzeşti (august 1953) şi Oneşti (septembrie 1953). 1  La 

expirarea termenului de detenţie este anchetat de Securitate şi 

eliberat abia la 4 februarie 1955. Revine la Dăneşti în mijlocul 

familiei şi al credincioşilor săi. Deoarece avea antecedente 

politice, rămâne în urmărirea informativă a Securităţii. 

         La 26 septembrie 1959 este arestat din nou şi anchetat la 

Securitatea din Iaşi. Ancheta este sumară şi se axează pe două 

direcţii: activitatea politică legionară şi atitudinea faţă de 

procesul de „socializare a agriculturii”. Activitatea politică îi 

este supraevaluată de către anchetatori în încercarea de a afla 

informaţii pe care părintele Sabadac nu le-ar fi dat în detenţia 

anterioară. Apoi, este acuzat de „atitudini duşmănoase” faţă de 

iniţiativele autorităţilor locale în privinţa activităţilor obşteşti 

sau în procesul de colectivizare, precum absenţa la predarea 

inventarului agricol şi al vitelor către Gospodăria Agricolă 

Colectivă. Tot în anchetă i s-a mai reproşat faptul că şi-a 

                                                             

1 Ziarul „Lumina”, 14 decembrie 2016. 

manifestat dezacordul public faţă de modul în care se împarte 

recolta, încât de fiecare dată preşedintele GAC trebuia să-l 

„prelucreze”. Pentru că respinsese categoric toate acuzaţiile, 

părintele Sabadac era caracterizat astfel: „A avut o atitudine 

obraznică faţă de anchetator”. Este trimis în justiţie. Prin 

Sentinţa nr. 80 din 22 februarie 1960 a Tribunalului Militar Iaşi, 

părintele Sabadac este condamnat la 8 ani de închisoare 

corecţională, pentru infracţiunea de „uneltire contra ordinii 

sociale”. Cunoaşte penitenciarele de la Iaşi, Jilava (iunie 1960, 

în tranzit) şi Aiud (iunie 1960), apoi lagărul de muncă de la 

Ostrov (octombrie 1963).2 

La 31 iulie 1964 a fost eliberat din lagărul de la Ostrov. După 

eliberare, a revenit în slujire la Parohia Portari, apoi din 1972 la 

Draxeni, de unde la 1 octombrie 1981 s-a pensionat. Şi fiul său , 

elev al Liceului “ Mihail Kogălniceanu”, va fi urmărit mulţi ani 

de Securitate.   

        De remarcat este faptul  că şi soţiile preoţilor erau urmărite 

de Securitate. Printre ele se numără şi Elena Coman, născută  în 

1909 în comuna Tăcuta, raionul Codăieşti, regiunea Iaşi , de 

origine socială–chiabur, proprietar a 50 ha.. Era  acuzată că a 

simpatizat  la alegerile parlamentare din noiembrie 1946 cu 

liberalii. Arestată cinci luni, împreună cu soţul ei, preot- 

condamnat  un an pentru omisiune de denunţ. S- a manifestat  

“duşmănos faţă de reforma bănească, aducând insulte celor ce 

au făcut reforma”  Soţul ei,  Pavel Coman,  s-a născut la 27 

ianuarie 1907 într-o familie de oameni simpli din satul Telejna, 

comuna Zăpodeni, judeţul Vaslui. După absolvirea studiilor de 

teologie, tânărul Pavel Coman a primit darul preoţiei şi a fost 

numit preot la Parohia Rediu-Galian, comuna Codăeşti, judeţul 

Vaslui. Materialele de arhivă consultate conţin date despre 

ancheta, procesul şi detenţia părintelui implicat în aşa-zisa 

organizaţie anticomunistă „Scutul Patriei” sau „Tânăra Gardă”. 

În fapt, în prima zi de Paşti din anul 1949,   părintele  Coman îi 

primea pe mai mulţi colegi ai fiului său de la Liceul Mixt din 

Vaslui, aflaţi în vacanţă, după tradiţie, cu ouă şi cozonac. Mai 

multe întâlniri ale acestor tineri care refuzau să se încadreze în 

activitatea politică dusă de celula de tineret comunist din liceul 

în care învăţau au atras atenţia unor cadre didactice, care au 

                                                             

2 Ibidem, 
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devenit vigilente şi au denunţat la „organele competente”. De 

aici nu a mai fost decât un pas ca arestările să fie declanşate în 

rândurile acestor tineri şi ale relaţiilor pe care le aveau.  

       La 4 septembrie 1949, părintele Coman a fost arestat, 

alături de fiul său.  

În anchetă, părintele era caracterizat ca un „element mistic, fiind 

preot, chiabur, încăpăţânat; a recunoscut cu greu faptele şi 

numai în faţa probelor”. La nici o lună, anchetatorii deja 

considerau încheiată ancheta, din al cărei proces-verbal reieşea 

o adevărată conspiraţie la adresa regimului. Despre părintele 

Coman se arăta cum „recunoscuse” în declaraţia sa „că a fost de 

faţă când i s-a propus fiului său, Evdochimov, să intre în 

organizaţia conspirativă teroristă «Scutul Patriei»; cunoştea că 

scopul organizaţiei este de a tipări şi difuza manifeste 

subversive şi scopul final este de a răsturna actualul regim şi a 

instaura un regim naţionalist”1. 

         De asemenea, preotul Coman „recunoaşte că într-o 

duminică din luna august [1949] a spus în biserică, către 

oameni, că în cazul când va fi arestat, atunci să tăbărească cu 

furci, sape, beţe, pentru a împiedica autorităţile de stat să-l 

ridice, dând exemplu pe cetăţenii din comuna Boţeşti-Fălciu, 

care au împiedicat autorităţile să ridice pe preotul ce slujea în 

acea comună”. De asemenea, pentru a-i da o nuanţă ideologică-

legionară grupului anticomunist, cei din Securitate au făcut 

reconstituiri fotografice cu membrii lotului în timp ce se 

închinau şi sărutau crucea în pădure. Cu toate acestea, la proces, 

părintele nu a recunoscut nimic din acuzaţiile aduse şi 

declaraţiile consemnate în anchetă. Totuşi, prin Sentinţa nr. 100 

din 30 ianuarie 1950 a Tribunalului Militar Iaşi, părintele 

Coman a fost condamnat la 1 an şi 6 luni închisoare 

corecţională, pentru infracţiunea de „omisiune de denunţ la 

uneltire contra ordinii sociale”. A cunoscut închisorile de la Iaşi 

şi Aiud (aprilie 1950). A fost eliberat la 6 iulie 1951, din 

penitenciarul Aiud. 2 

         Au fost urmăriţi îndreapoape şi preoţii din zona Huşilor, 
dintre care amintim pe Anton I. Popescu, Vasile Profir, 
Constantin Grancea, Leon Istrate din Lunca Banului, Grigore 

                                                             

1 CNSAS,  dos. 13, f. 21. 
2.Ibidem,  

Lupaşcu  din Olteneşti , Stelian Hlub şi Gh. Aliuş de la 
Catedrala Episcopală “ Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, iar   alţii  
au fost arestaţi şi condanmnaţi politic precum Mina Dobzeu, 
Ioan I. Cosma, I. Chirilă, I. Gheorghiu etc. Înainte de anul 1950, 
erau suspectaţi preoţii  care nu activau în Uniunea  Democratică 
a Preoţilor , în  A.R.L.U.S  şi mai târziu, în F.D.U.S. Prin 
Decretul de Stat nr. 410 din 28 octombrie 1959, semnat  de 
preşedintele Prezidiului Marii Adunări Naţionale  din acea 
vreme, Ion Gheorghe Maurer, se restrânge drastic monahismul 
şi  se  ” impulsionează “acţiunile ateiste, îngrădindu–se  
libertăţile religioase. Călugăriţele, rasofore  fugărite de la 
celebra mănăstire  Vladimireşti au fost întemniţate  la 
Penitenciarul  Huşi care după 1963 a devenit o şcoală 
profesională specială. 

    Preoţii catolici au fost şi ei urmăriţi de Securitate. În 
rândurile personalului ecleziastic de la  cele două biserici 
catolice din Huşi erau infiltraţi informatori, pentru a se controla  
de regimul ateu opoziţia anticomunistă. I-au căzut victime  
preoţii Francisc Cojocea, ,Petru Andrei, Gh. Ciuraru, Francisc 
Simon, Isidor Dâscă şi călugăriţele  Anunţiata Blaj, Hildegard 

Croitoru etc.3  

           Situaţia dificilă în care se găsea ţara după 1944 era pusă , 
de majoritatea locuitorilor, în stânsă legătură  cu ocupaţia 
sovietică . Cum România era un stat mic, încapabil să să se 
măsoare cu marea putere de la Răsărit, speranţele populaţiei se 
îndreptau spre democraţiile occidentale, în primul rând către 
S.U.A şi Marea Britanie. De aici s-au hrănit speranţele 
românilor şi a celorlalte popoare aflate într-o situaţie identică. 
Din nefericire, în scurt timp, speranţele s-au transformat în 
iluzii. Dar, prin manifeste în versuri era reluată uneori, ideea 
înfrângerii iminente a URSS. Un exemplu concret este cel 
descoperit de Siguranţă, în comuna Dragomireşti, judeţul 
Vaslui, cu prilejul campaniei electorale pentru alegerile 
parlamentare din martie 1948: 

 “Tatăl nostru-cel de la Moscova 
 Prăbuşească-se împărăţia ta  
 Facă-se voia mea 
 Precum în Germania  
 Aşa şi în Rusia 
 Pâinea noastră de un sfert pe săptămână, 
 Dă-ne o nouă astăzi, în fiecare zi 
 Şi ne iartă nouă condiţiile de armistiţiu  
 Precum şi noi iertăm jafurile voastre 
 Şi nu ne duce pre noi în ispită 

 Şi ne izbăveşte de prietenia cu Rusia Sovietică. Amin.4 “ 

          Trecerea zilelor, săptămânilor şi lunilor era însă de natură 
să infirme speranţele că ţara va scăpa de communism . Cu toate 
acestea, colportajul pe tema “ venirii americanilor” se menţinea 
încă la cote demne de semnalat, speranţă întreţinută şi de preoţii 

                                                             

3 Valeriu Neştian, Acea parte ascunsă  a istoriei huşene, în Lohanul , 
nr.14 , oct. 2010. 

4 DJAN Iaşi, Fond Inspectoratul de  Jandarmi Iaşi, f.248-251 
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din judeţul Vaslui. Astfel, prefectul judeţului  Fălciu transmitea 
în raportul pe octombrie 1948, că populaţia  şi preoţii discutau 
că “    în curând va fi război”, americanii urmând a folosi “ 

puterea bombei atomice”1 

        În concluzie, Biserica a fost ţinta predilectă   a  atacurilor 
distrugătoare ale comunismului ateu. Bătălia cea mai mare au 
dat-o însă comuniştii pentru scoaterea lui Dumnezeu din suflete 
şi înlocuirea Lui cu  doctrina marxistă. Printr-un decret special, 
călugării au fost scoşi  cu forţa  din mănăstiri  şi obligaţi „ să se 
integreze în producţie”, cu interdicţia de a mai purta haina 
monahală. Preoţilor li s-a interzis să mai facă misiune pastorală, 
mai ales în primele decenii ale regimului comunist, impunându
li-se să vorbească în predici despre „ binefacerile colectivizării” 
şi „fericirea societăţii socialiste”. Împotriva 
Dumnezeu din om s-au ridicat milioanele de martiri ucişi  în 
temniţele comuniste, adeverindu-se afirmaţia  cunoscutului 
filosof  Petre Ţuţea, la Aiud că „dacă murim aici în lanţuri şi în 
haine vărgate, nu noi facem cinste poporului român, ci poporul 
român ne-a făcut onoarea să murim pentru el…” 

 

 
Mărturii din Periprava: Eram bătuţi, 

înfometaţi şi obligaţi să bem apă din gropi. 
Morții erau duși în camera neagră

 
 

Mircea OPREA
 
       Un martor din dosarul fostului torţionar 
arătat, la instanţa supremă, că deţinuţii care ajungeau în 
colonia de muncă de la Periprava erau bătuţi, puşi să taie 
stuf, în apă până la brâu, printre şobolani de baltă, 
înfometaţi şi obligaţi să bea apă din Dunăre sau din gropi, 
fără să primească îngrijiri medicale.  

artorul a povestit și că într-o cameră neagră, unde era 
nisip ud pe jos, se duceau în permanenţă morţi.

Judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au 

                                                             

1 Ibidem, f.133. 
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din judeţul Vaslui. Astfel, prefectul judeţului  Fălciu transmitea 
portul pe octombrie 1948, că populaţia  şi preoţii discutau 

că “    în curând va fi război”, americanii urmând a folosi “ 

a fost ţinta predilectă   a  atacurilor 
ătălia cea mai mare au 

o însă comuniştii pentru scoaterea lui Dumnezeu din suflete 
un decret special, 

călugării au fost scoşi  cu forţa  din mănăstiri  şi obligaţi „ să se 
rdicţia de a mai purta haina 

a interzis să mai facă misiune pastorală, 
mai ales în primele decenii ale regimului comunist, impunându-
se să vorbească în predici despre „ binefacerile colectivizării” 

. Împotriva uciderii lui 
au ridicat milioanele de martiri ucişi  în 

se afirmaţia  cunoscutului 
dacă murim aici în lanţuri şi în 

orului român, ci poporul 
 

Mărturii din Periprava: Eram bătuţi, 
înfometaţi şi obligaţi să bem apă din gropi. 

ții erau duși în camera neagră 

Mircea OPREA 

Un martor din dosarul fostului torţionar Ioan Ficior a 
arătat, la instanţa supremă, că deţinuţii care ajungeau în 
colonia de muncă de la Periprava erau bătuţi, puşi să taie 
stuf, în apă până la brâu, printre şobolani de baltă, 
înfometaţi şi obligaţi să bea apă din Dunăre sau din gropi, 

o cameră neagră, unde era 
nisip ud pe jos, se duceau în permanenţă morţi. 

saţie şi Justiţie au 

continuat audierile martorilor din dosarul în care fostul torţionar 
Ioan Ficior este acuzat de infracţiuni contra umanităţii, iar în 
fond a fost condamnat la 20 de ani de închisoare.

Unul dintre martori le-a povestit judecătorilor despre perioada 
în care el a fost încarcerat la Colonia de muncă de la Periprava, 
unde a ajuns cu un bac pentru produse petroliere, după două zile 
de mers fără aer, anchilozat din cauză că nu se putea mişca.

„Când am fost scoşi pe gura bacului, am fost întâmpinaţi de 
ofiţeri şi subofiţeri, care ne-au primit poate cum aţi văzut în 
lagărele naziste, cu ameninţări, lovituri, înghesuiţi cu paturile 
armelor în timp ce ni se spunea să intrăm în ordine.
fără pic de milă, să ne pună în temă cu ce ne aştepta la 
Periprava, unde s-a confirmat starea de teroare
pe jos pe ploaie măruntă, până la acel lagăr de exterminare. 
După o oră s-au deschis cele două uşi ale barăcii şi a apărut 
un  grup de ofiţeri şi subofiţeri, conduşi de colonelul 
Condurache Dumitru. Ne-au ordonat să ieşim în faţă şi să îi 
raportăm datele personale, anii de cond
spus martorul, care a precizat că a stat la Periprava până în 8 
septembrie 1959, când a fost eliberat prin decret de graţiat 
pentru uneltire contra ordinii sociale. 

Martorul le-a mai spus judecătorilor că deţinuţii erau 
bătuţi, înfometaţi, puşi la muncă silnică, fără să primească 
asistenţă medicală când erau bolnavi. 

„Eram împinşi de la spate să tăiem stuf, uneori în apă până 
la brâu, în tovărăşia şobolanilor de baltă, a lipitorilor, în 
bătaia soarelui necruţător. Ajunseserăm numai răni cu 
puroi de la nisipul acela al Peripravei. Apa pe care o beam 
era numai din Dunăre sau din nişte gropi.
caldă, amară, împreună cu acea mâncare proastă, ne
o epidemie. Nu ni s-a acordat îngrijire medicală”
martorul. 

El a mai povestit că deţinuţii nu primeau apă şi munceau în 
soare, iar gâtul şi umerii erau decojiţi şi arşi până la carne.

Întrebat de judecător dacă s-a întâlnit cu Ioan Ficior cât a stat la 
Periprava, martorul a spus că îl vedea p
de muncă în curte, precizând că acesta nu a intervenit niciodată 
când deţinuţii erau bătuţi şi înjuraţi. 

Acesta a arătat că acum poate să spună că, omeneşte, îl iartă pe 
Ioan Ficior. 

În acea cameră neagră, acolo se aduceau în 
morţii 

Întrebat de procurorul prezent la şedinţa de judecată dacă la 
Periprava au murit oameni, martorul a spus: „Au murit, nu pot 
preciza numărul lor. În acea cameră neagră, unde în 
permanenţă era nisip ud pe jos, un fel de cameră de pedepsire,
acolo se aduceau în permanenţă morţii

În finalul declaraţiei, martorul le-a spus judecătorilor că are o 
singură mare rugăminte: „Să fim lăsaţi în pace”.

Un alt martor le-a spus judecătorilor că aproximativ 300
oameni am fost urcaţi într-un tren şi plimbaţi două zile, până 
când au ajuns la Tulcea, unde au fost urcaţi pe un vapor
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audierile martorilor din dosarul în care fostul torţionar 
oan Ficior este acuzat de infracţiuni contra umanităţii, iar în 
fond a fost condamnat la 20 de ani de închisoare. 

a povestit judecătorilor despre perioada 
în care el a fost încarcerat la Colonia de muncă de la Periprava, 

cu un bac pentru produse petroliere, după două zile 
de mers fără aer, anchilozat din cauză că nu se putea mişca. 

„Când am fost scoşi pe gura bacului, am fost întâmpinaţi de 
au primit poate cum aţi văzut în 

cu ameninţări, lovituri, înghesuiţi cu paturile 
armelor în timp ce ni se spunea să intrăm în ordine. Ne-au lovit 
fără pic de milă, să ne pună în temă cu ce ne aştepta la 

a confirmat starea de teroare. Am fost purtat 
tă, până la acel lagăr de exterminare. 

au deschis cele două uşi ale barăcii şi a apărut 
grup de ofiţeri şi subofiţeri, conduşi de colonelul 

au ordonat să ieşim în faţă şi să îi 
raportăm datele personale, anii de condamnare şi motivul”, a 
spus martorul, care a precizat că a stat la Periprava până în 8 
septembrie 1959, când a fost eliberat prin decret de graţiat 

a mai spus judecătorilor că deţinuţii erau chinuiţi, 
bătuţi, înfometaţi, puşi la muncă silnică, fără să primească 

Eram împinşi de la spate să tăiem stuf, uneori în apă până 
la brâu, în tovărăşia şobolanilor de baltă, a lipitorilor, în 

r. Ajunseserăm numai răni cu 
puroi de la nisipul acela al Peripravei. Apa pe care o beam 
era numai din Dunăre sau din nişte gropi. Apa împuţită, 
caldă, amară, împreună cu acea mâncare proastă, ne-a provocat 

a acordat îngrijire medicală”, a precizat 

El a mai povestit că deţinuţii nu primeau apă şi munceau în 
soare, iar gâtul şi umerii erau decojiţi şi arşi până la carne. 

a întâlnit cu Ioan Ficior cât a stat la 
Periprava, martorul a spus că îl vedea pe comandatul coloniei 
de muncă în curte, precizând că acesta nu a intervenit niciodată 

Acesta a arătat că acum poate să spună că, omeneşte, îl iartă pe 

În acea cameră neagră, acolo se aduceau în permanenţă 

Întrebat de procurorul prezent la şedinţa de judecată dacă la 
Periprava au murit oameni, martorul a spus: „Au murit, nu pot 

În acea cameră neagră, unde în 
permanenţă era nisip ud pe jos, un fel de cameră de pedepsire, 
acolo se aduceau în permanenţă morţii”. 

a spus judecătorilor că are o 
singură mare rugăminte: „Să fim lăsaţi în pace”. 

a spus judecătorilor că aproximativ 300-500 de 
i plimbaţi două zile, până 

când au ajuns la Tulcea, unde au fost urcaţi pe un vapor-cisternă 
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care căra petrol, după câteva ore ajungând la Periprava.Acesta a 
povestit că la Periprava au fost aşteptaţi de sute de soldaţi, 
iar Ioan Ficior, care era călare pe un cal, cu automatul în 
dreapta, le-a făcut „o primire cordială”, spunându
aduşi acolo pentru exterminare.„Şi tot de pe cal a dat un decret: 
cel care nu se supune şi crede că poate face ce vrea, va fi 
împuşcat. Din metru în metru erau soldaţi cu baionete. (…) Am 
ajuns la lagăr - clădiri de chirpici şi stuf, pe jos nisip. A coborât 
de pe cal şi a făcut o demonstraţie. I-au adus pe nişte confraţi cu 
buturugi la picioare, erau mai demult acolo. Ni s
«Dacă nu vă supuneţi şi nu vreţi să munciţi, ajungeţi aşa»”, a 
arătat martorul în declaraţia sa. El a mai spus că deţinuţii erau 
puşi să prăşească, iar dacă rămânea un firicel de iarba, erau puşi 
să îl ia cu dinţii. Ioan Ficior a lipsit de la termenul
supremă. În 30 martie 2016, Ioan Ficior, fostul comandant al 
Coloniei de muncă de la Periprava, a fost condamnat la 20 de 
ani de închisoare pentru infracţiuni contra umanităţii, de către 
Curtea de Apel Bucureşti.  

 
Igienizarea Banatului, cea mai criminală 

deportare a românilor în România…
 

Viorel

       În noaptea de 17-18 iunie 1951, de Rusalii, a fost pusă în 
mişcare cea mai amplă și criminală acţiune de deportare din 
istoria contemporană a României, după deportarea
germanilor din România în Uniunea Sovietică, întreprinsă 
în 1945, când peste 33.000 șvabi bănățeni (dintre cei peste 
70.000 de deportați) au fost ridicați de la casele lor între 14 
și 16 ianuarie 1945. 

n perioada 1951-1956, cât a durat domiciliul forţat
Bărăgan, au murit peste 1.700 de oameni, dintre care 174 de 
copii. 

12.791 de familii, respectiv 40.320 de persoane, din 258 de 
localităţi situate în apropierea frontierei cu Iugoslavia, în 
actualele judeţe Timiş, Caraş-Severin şi Mehedinţi, au fost 
ridicate din căminele lor şi deportate în Bărăgan.
Au fost duşi români, germani, sârbi, bulgari, refugiaţi din 
Basarabia şi Nordul Bucovinei, aromâni.
Oamenii, inclusiv femei gravide, bătrâni, bolnavi, copii mici, au 
fost îmbarcaţi în vagoane de vite şi duşi în Câmpia Bărăganului.
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care căra petrol, după câteva ore ajungând la Periprava.Acesta a 
povestit că la Periprava au fost aşteptaţi de sute de soldaţi, 

un cal, cu automatul în 
a făcut „o primire cordială”, spunându-le că au fost 

e.„Şi tot de pe cal a dat un decret: 
cel care nu se supune şi crede că poate face ce vrea, va fi 

i cu baionete. (…) Am 
clădiri de chirpici şi stuf, pe jos nisip. A coborât 

au adus pe nişte confraţi cu 
buturugi la picioare, erau mai demult acolo. Ni s-a adesat: 

munciţi, ajungeţi aşa»”, a 
El a mai spus că deţinuţii erau 

puşi să prăşească, iar dacă rămânea un firicel de iarba, erau puşi 
icior a lipsit de la termenul de la instanţa 

, Ioan Ficior, fostul comandant al 
Coloniei de muncă de la Periprava, a fost condamnat la 20 de 
ani de închisoare pentru infracţiuni contra umanităţii, de către 

Igienizarea Banatului, cea mai criminală 
România… 

Viorel DOGARU 

 

18 iunie 1951, de Rusalii, a fost pusă în 
și criminală acţiune de deportare din 

istoria contemporană a României, după deportarea 
germanilor din România în Uniunea Sovietică, întreprinsă 

șvabi bănățeni (dintre cei peste 
ți) au fost ridicați de la casele lor între 14 

1956, cât a durat domiciliul forţat în 
Bărăgan, au murit peste 1.700 de oameni, dintre care 174 de 

12.791 de familii, respectiv 40.320 de persoane, din 258 de 
localităţi situate în apropierea frontierei cu Iugoslavia, în 

Severin şi Mehedinţi, au fost 
ridicate din căminele lor şi deportate în Bărăgan. 
Au fost duşi români, germani, sârbi, bulgari, refugiaţi din 
Basarabia şi Nordul Bucovinei, aromâni. 
Oamenii, inclusiv femei gravide, bătrâni, bolnavi, copii mici, au 

şi în Câmpia Bărăganului. 

După un drum cu trenul, care a durat două săptămâni, au fost 
debarcaţi în Bărăgan, pe câmpul liber, departe de orice altă 
aşezare omenească, şi li s-a ordonat să
Terenul fusese parcelat cu plugul şi fiecare parcelă
ţăruş cu placa cu număr de casă.
Astfel, în vara şi toamna anului 1951, în regiunile Ialomiţa şi 
Galaţi, au luat fiinţă 18 localităţi noi (prevăzute în anexa 
H.C.M. nr. 337/1954), care erau, în ordine alfabetică: Brateş, 
Bumbăcari, Dâlga, Dropia, Ezerul, Fundata, Lăteşti, Măzăreni, 
Movila Gâldăului, Olaru, Pelican, Răchitoasa, Rubla, Salcâmi, 
Schei, Valea Viilor, Viişoara şi Zagna (în raioanele Călăraşi, 
Brăila, Călmăţui, Galaţi, Slobozia, Lehliu şi Feteşti).

Deportările în Bărăgan au fost o acţiune de amploare de 
„dislocare” întreprinsă de regimul comunist din România, cu 
scopul de a reloca forţat în Campia Bărăganului populaţia care 
locuia pe o raza de aproximativ 25 km de graniţa cu Iugoslavia, 
din judeţele Timiş, Caraş-Severin şi Me
conflictului izbucnit între Stalin şi liderul comunist de la 
Belgrad, Iosip Broz Tito. Spaţiul de 25 km de
frontierei iugoslave se întindea între satele Beba Veche, din 
judeţul Timiş, şi Gruia, judeţul Mehedinţi, acoperind un numă
de 203 localităţi. 

Au fost deportate şi persoane de pe insula Ada Kaleh.

În contextul încordării relaţiilor dintre România şi Iugoslavia, 
exclusă în 1948 din Comintern, graniţa dintre cele două ţări a 
devenit o zona sensibilă pentru guvernul comunist de 
Bucureşti. Etniile prezente aici, în special în Banat, erau 
considerate drept „elemente cu un factor ridicat de risc”.
Urmând modelul sovietic, a fost emis H.C.M. nr. 1.154 din 26 
octombrie 1950, modificat prin H.C.M. nr. 344 din 15 martie 
1951, care reglementa parţial problema stabilirii domiciliului 
obligatoriu pentru unele categorii de persoane, autorizându
acest sens Ministerul Afacerilor Interne.

Planurile urmăreau, după cum s-a descoperit ulterior într
document redactat în 1956 la Timişoar
Banatului”. 
În primul rând, curăţarea etnică a germanilor, sârbilor, 
aromânilor. 
În al doilea rând, se urmărea îndepărtarea a mai multor categorii 
sociale considerate periculoase de comunişti. Au fost vizaţi 
marii fermieri, marii proprietari de pământ, industriaşi, hangii 
sau deţinători de restaurante, refugiaţi basarabeni (2998 de 
familii, adică 8477 de persoane) sau macedoneni, foşti membri 
in forţele armate germane, cetăţeni străini, rude ale refugiaţilor, 
simpatizanţi ai lui Tito, persoane care colaboraseră în război cu 
inamicul, cadre militare, oficialităţi demise, rude ale contra
revoluţionarilor şi toţi care i-au sprijinit, activişti politici şi 
pentru drepturile cetăţeneşti, foşti oameni de afaceri cu legături 
în Occident, lideri ai grupării etnicilor germani.

Conform studiului „Deportaţii în Bărăgan 1951
vizate un total de 40.320 de persoane, clasificate de regimul 
comunist astfel: 19.034 chiaburi şi cârciumari, 8.447 
basarabeni, 3.557 macedonieni, 2.344 persoane care 
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După un drum cu trenul, care a durat două săptămâni, au fost 
debarcaţi în Bărăgan, pe câmpul liber, departe de orice altă 

a ordonat să-şi ridice case. 
Terenul fusese parcelat cu plugul şi fiecare parcelă avea un 
ţăruş cu placa cu număr de casă. 
Astfel, în vara şi toamna anului 1951, în regiunile Ialomiţa şi 
Galaţi, au luat fiinţă 18 localităţi noi (prevăzute în anexa 
H.C.M. nr. 337/1954), care erau, în ordine alfabetică: Brateş, 

Ezerul, Fundata, Lăteşti, Măzăreni, 
Movila Gâldăului, Olaru, Pelican, Răchitoasa, Rubla, Salcâmi, 
Schei, Valea Viilor, Viişoara şi Zagna (în raioanele Călăraşi, 
Brăila, Călmăţui, Galaţi, Slobozia, Lehliu şi Feteşti). 

fost o acţiune de amploare de 
„dislocare” întreprinsă de regimul comunist din România, cu 
scopul de a reloca forţat în Campia Bărăganului populaţia care 
locuia pe o raza de aproximativ 25 km de graniţa cu Iugoslavia, 

Severin şi Mehedinţi, în urma 
conflictului izbucnit între Stalin şi liderul comunist de la 

Spaţiul de 25 km de-a lungul 
frontierei iugoslave se întindea între satele Beba Veche, din 
judeţul Timiş, şi Gruia, judeţul Mehedinţi, acoperind un număr 

Au fost deportate şi persoane de pe insula Ada Kaleh. 

În contextul încordării relaţiilor dintre România şi Iugoslavia, 
exclusă în 1948 din Comintern, graniţa dintre cele două ţări a 
devenit o zona sensibilă pentru guvernul comunist de la 
Bucureşti. Etniile prezente aici, în special în Banat, erau 
considerate drept „elemente cu un factor ridicat de risc”. 
Urmând modelul sovietic, a fost emis H.C.M. nr. 1.154 din 26 
octombrie 1950, modificat prin H.C.M. nr. 344 din 15 martie 

glementa parţial problema stabilirii domiciliului 
obligatoriu pentru unele categorii de persoane, autorizându-se în 
acest sens Ministerul Afacerilor Interne. 

a descoperit ulterior într-un 
document redactat în 1956 la Timişoara, „Igienizarea 

În primul rând, curăţarea etnică a germanilor, sârbilor, 

În al doilea rând, se urmărea îndepărtarea a mai multor categorii 
sociale considerate periculoase de comunişti. Au fost vizaţi 

i de pământ, industriaşi, hangii 
sau deţinători de restaurante, refugiaţi basarabeni (2998 de 
familii, adică 8477 de persoane) sau macedoneni, foşti membri 
in forţele armate germane, cetăţeni străini, rude ale refugiaţilor, 

ne care colaboraseră în război cu 
inamicul, cadre militare, oficialităţi demise, rude ale contra-

au sprijinit, activişti politici şi 
pentru drepturile cetăţeneşti, foşti oameni de afaceri cu legături 

rupării etnicilor germani. 

Conform studiului „Deportaţii în Bărăgan 1951-1956”, au fost 
vizate un total de 40.320 de persoane, clasificate de regimul 
comunist astfel: 19.034 chiaburi şi cârciumari, 8.447 
basarabeni, 3.557 macedonieni, 2.344 persoane care 
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colaboraseră cu armata germană în timpul războiului, 1.330 
cetăţeni străini, 1.218 persoane cu rude care fugiseră în 
străinătate, 1.054 titoişti, 731 duşmani ai regimului socialist, 
590 persoane care trăiau în afara zonei de frontieră, 367 
persoane care ajutaseră rezistenţa anticomunistă, 341 criminali 
deţinuţi, 257 germani, 62 foşti moşieri şi industriaşi.
Un HCM din 7 decembrie 1955 a dispus eliberarea şi 
întoarcerea deportaţilor. Se presupune că acest
datorat primirii României în ONU, Republica Populară Română 
fiind astfel obligată să respecte, cel puţin formal, drepturile 
omului. Cei mai mulţi deportaţi s-au întors în Banat în cursul 
anului 1956. (…) 

76 de ani de la primul mare val de 
exterminări si deportari în masa din 

Basarabia 
 

Valentina STURZA, Elena POSTICĂ

 

 

       În acest an, s-au împlinit 70 de ani de la primul val al 
deportărilor în masă din Basarabia. În anii 1941 şi 1949 au 
fost deportate 14760 familii (57698 persoane). 12360 de 
persoane au fost deportate din Basarabia în noaptea de 12
13 iunie 1941.  

otrivit statisticilor oficiale, numărul total al represaţilor 
perioadei staliniste este de 22648 de basarabeni. 
Victimele deportărilor susţin, însă, că cifrele sunt mai 

mari. Ei motivează prin faptul că statisticile s-au făcut reieşind 
dintr-o componenta de 3 persoane a unei familii deportate.

Potrivit datelor de arhivă, din Basarabia şi nordul Bucovinei au 
fost ridicate de la casele lor 29839 de persoane, dintre care 5479 
au fost arestate (”membri ai organizaţiilor contrarevoluţionare şi 
alte elemente antisovietice”) şi 24360 au fost deportate. Din 
acest total, doar din RSS Moldovenească au fost ridicate 18392 
de persoane – 4507 “capi de familie” arestaţi (4342 din 
considerente politice şi 165 cu dosare penale) şi 13885 de 
persoane deportate. În gările de unde au fost transportaţi, cei 
arestaţi au fost separaţi de familii şi încărcaţi în eşaloane 
speciale. Ulterior, ajunşi în lagăre, aceştia au fost supuşi unor 

P
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olaboraseră cu armata germană în timpul războiului, 1.330 
cetăţeni străini, 1.218 persoane cu rude care fugiseră în 
străinătate, 1.054 titoişti, 731 duşmani ai regimului socialist, 
590 persoane care trăiau în afara zonei de frontieră, 367 

taseră rezistenţa anticomunistă, 341 criminali 
deţinuţi, 257 germani, 62 foşti moşieri şi industriaşi. 
Un HCM din 7 decembrie 1955 a dispus eliberarea şi 

Se presupune că acest  lucru s-ar fi 
lica Populară Română 

uţin formal, drepturile 
ntors în Banat în cursul 

76 de ani de la primul mare val de 
exterminări si deportari în masa din 

Elena POSTICĂ – Chișinău 

 

au împlinit 70 de ani de la primul val al 
deportărilor în masă din Basarabia. În anii 1941 şi 1949 au 
fost deportate 14760 familii (57698 persoane). 12360 de 
persoane au fost deportate din Basarabia în noaptea de 12-

otrivit statisticilor oficiale, numărul total al represaţilor 
perioadei staliniste este de 22648 de basarabeni. 
Victimele deportărilor susţin, însă, că cifrele sunt mai 

au făcut reieşind 
o componenta de 3 persoane a unei familii deportate. 

Potrivit datelor de arhivă, din Basarabia şi nordul Bucovinei au 
fost ridicate de la casele lor 29839 de persoane, dintre care 5479 

arestate (”membri ai organizaţiilor contrarevoluţionare şi 
alte elemente antisovietice”) şi 24360 au fost deportate. Din 
acest total, doar din RSS Moldovenească au fost ridicate 18392 

4507 “capi de familie” arestaţi (4342 din 
litice şi 165 cu dosare penale) şi 13885 de 

persoane deportate. În gările de unde au fost transportaţi, cei 
arestaţi au fost separaţi de familii şi încărcaţi în eşaloane 
speciale. Ulterior, ajunşi în lagăre, aceştia au fost supuşi unor 

represiuni dure, mulţi fiind condamnaţi la pedeapsa capitală 
pentru “activitate antisovietică”. Pentru Valentina Sturza, 
preşedintele Asociaţiei foştilor deportaţi şi deţinuţi politici, 
această zi este cea mai sângeroasă din viaţa basarabenilor. 
Primul val de deportări a cuprins primari, deputaţi, profesori, 
preoţi, menţionează Valentina Sturza, citat de Vocea Basarabiei. 
În gulag au fost utilizate diferite metode de tortură, spune, la 
rândul său, doctorul în istorie Elena Negru. Prima instituţie care 
a fost luată în vizorul expansiunii sovietice şi care a avut cel 
mai mult de suferit a fost biserica ortodoxă din Basarabia, a 
precizat Vicarul Administrativ al Mitropoliei Basarabiei şi 
Exarhatul Plaiurilor, Ioan Cosoi. Cu ocazia Conferinţei 
Naţionale dedicată deportărilor, la Mu
Arheologie şi Istorie a Moldovei, a fost vernisată o expoziţie de 
documente care au fost scoase pentru prima dată din depozitele 
Arhivei Naţionale, a anunţat Directorul Arhivei, Petru Vicol. 
Profesorul Grigore Ciobanu, care s-a referit la 
satele Vasilcău şi Trifăuţi din jud. Soroca, spune că, în acelaşi 
timp, a fost rechiziţionată populaţie pentru muncă la minele de 
cărbune din Dombas. Cifra de circa 60.000 de oameni deportaţi 
este una statistică, spune directorul Institutul
Drept al Academiei de Ştiinţe, Gheorghe Cojocaru. 

Mărturii ale represiunilor sovietice 

Mărturii ale represiunilor sovietice au fost expuse, în scuarul 
monumentului lui Ştefan cel Mare. Peste 25 de fo
documente reprezintau copii rămaşi fără părinţi în urma 
deportărilor, bărbaţi şi femei care munceau
oameni încărcaţi în vagoane pentru a fi ulterior aruncaţi în râul 
Volga, transmite Info-Prim Neo. „Timp de 15 ani nu s
nicio expoziţie care ar fi vizat persoanele represate pe timpul 
regimului sovietic. Erau amintiri, erau probe verbale, dar 
lipseau cele scrise. Fotografiile şi documentele expuse vin să 
demonstreze, o dată în plus, că deportaţilor regimul sovietic li s
a furat copilăria, adolescenţa, tinereţea, dar şi bătrâneţea 
liniştită. A fost de datoria noastră să oferim tinerilor dovada vie 
a represaliilor sovietice”, a menţionat preşedintele Asociaţiei 
foştilor deportaţi şi deţinuţi politici, Valentina Sturza. Expoziţia 
are genericul: „Au rezistat, au luptat şi au învins Teroarea 
roşie”. Fotografiile şi documentele au fost colectate de la foştii 
deportaţi şi de la familiile acestora. „Îmi amintesc cum de 
dimineaţă mama ne-a trezit şi l-am văzut pe tata desculţ şi 
plângând. Nu i-au dat voie să ne spună o vorbă nici nouă, nici 
mamei. L-au luat în maşină şi dus a fost. Nici nu a reuşit să îşi 
ia nimic, a plecat desculţ, cu mâinile la cap ridicate şi cu doi 
ofiţeri care îl însoţeau. Mă uit la aceste fotografii şi mă gândesc 
că a murit pe pământ străin, că nu a avut cine îi cinstească 
memoria, să îl plângă la mormânt”, spune Eudochia Profil, al 
cărui tată a fost deportat în 1941. Vicedirectorul Muzeului 
Naţional de Arheologie şi Istorie Naturală, Elena Postică, a 
menţionat că într-o singură noapte au fost ridicaţi cei mai buni 
gospodari de la sate, oameni de cultură, medici, profesori. Toată 
inteligenţa Moldovei a fost deportată, dusă spre perzanie în 
Siberia şi Kazahstan. „Deşi s-au scurs 7 decenii, ecoul 
suferinţelor mai este viu şi astăzi. Nu au găsit îndurare din 
partea călăilor nici bocetele femeilor, nici ţipele de groază ale 
copiilor. Expoziţia este un omagiu adus victimelor guvernării 
comuniste pentru că anume deportaţii au trecut prin cele mai 
negre momente din istoria Republicii Moldo
Elena Postică. Sursa: Karadeniz Press 
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Mărturii ale represiunilor sovietice au fost expuse, în scuarul 
monumentului lui Ştefan cel Mare. Peste 25 de fotografii şi 

copii rămaşi fără părinţi în urma 
munceau în Siberia şi sute de 

oameni încărcaţi în vagoane pentru a fi ulterior aruncaţi în râul 
Prim Neo. „Timp de 15 ani nu s-a făcut 

are ar fi vizat persoanele represate pe timpul 
regimului sovietic. Erau amintiri, erau probe verbale, dar 
lipseau cele scrise. Fotografiile şi documentele expuse vin să 
demonstreze, o dată în plus, că deportaţilor regimul sovietic li s-

dolescenţa, tinereţea, dar şi bătrâneţea 
liniştită. A fost de datoria noastră să oferim tinerilor dovada vie 
a represaliilor sovietice”, a menţionat preşedintele Asociaţiei 
foştilor deportaţi şi deţinuţi politici, Valentina Sturza. Expoziţia 

„Au rezistat, au luptat şi au învins Teroarea 
roşie”. Fotografiile şi documentele au fost colectate de la foştii 
deportaţi şi de la familiile acestora. „Îmi amintesc cum de 

am văzut pe tata desculţ şi 
voie să ne spună o vorbă nici nouă, nici 

au luat în maşină şi dus a fost. Nici nu a reuşit să îşi 
ia nimic, a plecat desculţ, cu mâinile la cap ridicate şi cu doi 
ofiţeri care îl însoţeau. Mă uit la aceste fotografii şi mă gândesc 

mânt străin, că nu a avut cine îi cinstească 
memoria, să îl plângă la mormânt”, spune Eudochia Profil, al 
cărui tată a fost deportat în 1941. Vicedirectorul Muzeului 
Naţional de Arheologie şi Istorie Naturală, Elena Postică, a 

oapte au fost ridicaţi cei mai buni 
gospodari de la sate, oameni de cultură, medici, profesori. Toată 
inteligenţa Moldovei a fost deportată, dusă spre perzanie în 

au scurs 7 decenii, ecoul 
Nu au găsit îndurare din 

partea călăilor nici bocetele femeilor, nici ţipele de groază ale 
copiilor. Expoziţia este un omagiu adus victimelor guvernării 
comuniste pentru că anume deportaţii au trecut prin cele mai 
negre momente din istoria Republicii Moldova”, a mai spus 
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Aurora Dumitrescu, victimă a 

torţionarului Vişinescu
 

Lidia MELINTE

          Veselă şi cordială, Aurora Dumitrescu este unul dintre 
acei oameni de valoare pentru care viaţa n-a fost niciodată 
uşoară, nici măcar după căderea comunismului.

restată la 20 de ani ca „duşman al poporului”, ea a fost 
în repetate rânduri victima torţionarului Vişinescu. A 
trecut un an de la plecarea ei dintre noi. Ar fi împlinit 

85 de ani. 

Aurora Dumitrescu, în tinereţe (memoriarezistentei.ro)

Mărturiile cutremurătoare din închisorile comuniste, aduse de 
cei care au îndurat bestialitatea acelui regim însetat de sânge şi 
de putere ne arată de ce ne este atât de greu astăzi să fim o 
societate normală. 

Deţinuţii politici de atunci, intelectuali de primă mână ai 
României, ingineri, medici, arhitecţi, profesori, preoţi, 
economişti, scriitori, artişti, cei mai buni specialişti ai timpului 
lor, sunt cu toţii oameni care ar fi putut aduce o cu totul altă 
soartă României, dacă ar fi fost lăsaţi să
cunoaşterea şi talentul şi nu ar fi fost exterminaţi de banda de 
criminali care şi-au impus, prin teroare, cultul marxist şi utopia 
falsă. 

Aurora Dumitrescu, fostă Ilea, s-a născut la 13 februarie 1931, 
în Beiuş, judeţul Bihor. Pe 13 decembrie 1951, a fost arestată 
pentru apartenenţa la “Lotul Beiuşenilor”, organizaţie 
considerată „subversivă şi paramilitară”. 

După arestare a fost dusă la sediul Securităţii din Oradea şi 
anchetată timp de un an şi o lună. A fost lovită în repetate 
rânduri şi supusă unui regim foarte dur, anchetatorii ajungând 
chiar să-i fractureze o mână, scrie istoricul Cosmin Budeancă pe 
blogul său. 
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Aurora Dumitrescu, în tinereţe (memoriarezistentei.ro) 

Mărturiile cutremurătoare din închisorile comuniste, aduse de 
însetat de sânge şi 

de putere ne arată de ce ne este atât de greu astăzi să fim o 

Deţinuţii politici de atunci, intelectuali de primă mână ai 
României, ingineri, medici, arhitecţi, profesori, preoţi, 

ai buni specialişti ai timpului 
lor, sunt cu toţii oameni care ar fi putut aduce o cu totul altă 
soartă României, dacă ar fi fost lăsaţi să-şi folosească 
cunoaşterea şi talentul şi nu ar fi fost exterminaţi de banda de 

are, cultul marxist şi utopia 

a născut la 13 februarie 1931, 
în Beiuş, judeţul Bihor. Pe 13 decembrie 1951, a fost arestată 
pentru apartenenţa la “Lotul Beiuşenilor”, organizaţie 

După arestare a fost dusă la sediul Securităţii din Oradea şi 
anchetată timp de un an şi o lună. A fost lovită în repetate 
rânduri şi supusă unui regim foarte dur, anchetatorii ajungând 

i fractureze o mână, scrie istoricul Cosmin Budeancă pe 

Mărturiile unui „duşman al poporulu

Din mărturiile ei se poate contura o imagine clară a modului în 
care se desfăşurau anchetele: „La Securitatea Oradea erau nişte 
bestii: n-aveai voie să vorbeşti, n-aveai voie să cânţi colinde de 
Crăciun, anchetele se făceau numai noaptea, cu bătăi crunt
Sergentul ne punea ochelari negri când ne lua din celulă şi, până 
sus, la camera unde ne interogau, ne izbea cu capul de toţi 
pereţii sau ne izbea cu cizmele”. 

A fost arestată în floarea vârstei, la 19 ani, în 1951, pentru fapte 
comise, chipurile, la 16 ani. A primit 6 ani condamnare în 
condiţiile în care era minoră la comiterea aşa
Despre ce fapte era vorba? 

„A considerat Securitatea că eu, o fată de şaisprezece ani pe 
vremea aia, am ajutat luptătorii din munţi, că făceam parte, cică, 
dintr-o întreagă organizaţie anticomunistă. Dar ştii cum 
ajungeau comuniştii la concluzia că faci parte dintr
organizaţie? Arestau pe câte unul şi-l băteau ca să spună că a 
uneltit cu un altul împotriva noii orânduiri sociale, îl băteau şi 
pe cel de-al doilea ca să declare că a vorbit cu alţii despre cum 
să dea ei jos comuniştii şi uite aşa, din bătăi în bătăi, se ajungea, 
chipurile, la o întreagă organizaţie. Era de ajuns ca un arestat să 
pronunţe numele tău în timpul anchetei, că erai imediat săltat de 
Securitate. Eu am fost arestată în 1951, pentru fapte comise, 
spuneau ei, în 1948”, a declarat Aurora Dumitrescu într
interviu. 

A trecut prin închisorile din Oradea, la Jilava şi la Mislea.

Se aştepta ca puşcăria să fie mult mai uşoară decât anc
nu a fost deloc aşa. 

„Mă gândeam că în ancheta de la Securitate m
dat cu capul de pereţi (uite, am o gaură în cap şi acum de la 
acele bătăi) ca să mă forţeze să spun nume de oameni cu care 
am conspirat. Iar apoi, după condamnare, mă
ajunge că mi-au dat şase ani de puşcărie, deşi nu eram vinovată 
cu nimic. În sentinţă scria că eşti condamnată la atât, nu că 
trebuie să ţi se rupă oasele în puşcărie. Dar când am ajuns la 
Jilava, în primăvara lui ’53, am văzut că nu e
La Jilava era groaznic, primul lucru care m
aveau paturi, aveau doar nişte rânduri de pari pe care erau puse 
scânduri, pe două rânduri. La baza scândurilor, într
tineta şi hârdăul de apă. Aveam dreptul la 
băut şi spălat. În camera aia de vreo zece metri pătraţi eram 
optzeci de deţinute, ca sardelele”. 

Atunci l-a întâlnit prima dată pe Vişinescu, de la care primise 
doar înjurături şi zile de carceră „la neagra”. Mai târziu, la 
Mislea, unde era şeful închisorii, avea să
bestialitatea lui. La 28 de ani, Vişinescu era deja şef de 
închisoare. El numea zeghea „uniforma naţională” a României.

Aurora Dumitrescu povestea cum Vişinescu se purta execrabil 
cu toate deţinutele. Bătăile şi înjurăturile erau la ordinea zilei. 
Pentru a da un exemplu despre cruzimea de care era în stare 
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Mărturiile unui „duşman al poporului” 

Din mărturiile ei se poate contura o imagine clară a modului în 
care se desfăşurau anchetele: „La Securitatea Oradea erau nişte 

aveai voie să cânţi colinde de 
Crăciun, anchetele se făceau numai noaptea, cu bătăi crunte. 
Sergentul ne punea ochelari negri când ne lua din celulă şi, până 
sus, la camera unde ne interogau, ne izbea cu capul de toţi 

A fost arestată în floarea vârstei, la 19 ani, în 1951, pentru fapte 
ani. A primit 6 ani condamnare în 

condiţiile în care era minoră la comiterea aşa-ziselor fapte. 

„A considerat Securitatea că eu, o fată de şaisprezece ani pe 
vremea aia, am ajutat luptătorii din munţi, că făceam parte, cică, 

o întreagă organizaţie anticomunistă. Dar ştii cum 
ajungeau comuniştii la concluzia că faci parte dintr-o 

l băteau ca să spună că a 
uneltit cu un altul împotriva noii orânduiri sociale, îl băteau şi 

ea ca să declare că a vorbit cu alţii despre cum 
să dea ei jos comuniştii şi uite aşa, din bătăi în bătăi, se ajungea, 
chipurile, la o întreagă organizaţie. Era de ajuns ca un arestat să 
pronunţe numele tău în timpul anchetei, că erai imediat săltat de 

uritate. Eu am fost arestată în 1951, pentru fapte comise, 
spuneau ei, în 1948”, a declarat Aurora Dumitrescu într-un 

A trecut prin închisorile din Oradea, la Jilava şi la Mislea. 

Se aştepta ca puşcăria să fie mult mai uşoară decât ancheta dar 

„Mă gândeam că în ancheta de la Securitate m-au bătut, m-au 
dat cu capul de pereţi (uite, am o gaură în cap şi acum de la 
acele bătăi) ca să mă forţeze să spun nume de oameni cu care 
am conspirat. Iar apoi, după condamnare, mă lasă în pace, că le 

au dat şase ani de puşcărie, deşi nu eram vinovată 
cu nimic. În sentinţă scria că eşti condamnată la atât, nu că 
trebuie să ţi se rupă oasele în puşcărie. Dar când am ajuns la 
Jilava, în primăvara lui ’53, am văzut că nu era cum speram eu. 
La Jilava era groaznic, primul lucru care m-a frapat era că nu 
aveau paturi, aveau doar nişte rânduri de pari pe care erau puse 
scânduri, pe două rânduri. La baza scândurilor, într-un colţ, erau 
tineta şi hârdăul de apă. Aveam dreptul la o cană de apă pe zi, şi 
băut şi spălat. În camera aia de vreo zece metri pătraţi eram 

a întâlnit prima dată pe Vişinescu, de la care primise 
doar înjurături şi zile de carceră „la neagra”. Mai târziu, la 

unde era şeful închisorii, avea să-l cunoască în toată 
bestialitatea lui. La 28 de ani, Vişinescu era deja şef de 
închisoare. El numea zeghea „uniforma naţională” a României. 

Aurora Dumitrescu povestea cum Vişinescu se purta execrabil 
Bătăile şi înjurăturile erau la ordinea zilei. 

Pentru a da un exemplu despre cruzimea de care era în stare 
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acest om, fosta deţinută povestea cum, odată, pe când era la 
Neagra, acesta dăduse ordin să-i fie refuzat pachetul adus până 
la poarta închisorii de mama ei, care nu mai ştia nimic de ea de 
aproape 2 ani. 

„Cât eu eram la Neagra, biata mama a venit cu pachetul, cum îţi 
spuneam, pe jos, de la Câmpina. Şi de la poarta închisorii i
refuzat pachetul, au trimis-o acasă cu el, fără să
despre mine. Îţi dai seama ce a fost în inima mamei mele, a 
urcat pe jos dealul Teleajenului, ca să fie sigură că ajunge 
pachetul la fiica sa, unicul copil pe care nu-l mai văzuse de un 
an şi opt luni, iar acum era respinsă, cu tot cu pachet, fără să i se 
spună dacă mai trăiesc sau ce e cu mine. Sărmana mama. Vreau 
să spun că Vişinescu s-a purtat execrabil cu toate deţinutele, 
bătăi, înjurături. Dar ticăloşii ca aceasta la care a fost supusă 
mama mea mi se par mai monstruoase decât toate gesturile lui.”

În afară de bătăi, umilinţele erau şi ele insuportabile.

„Pe noi, muncind la croitorie, ne bănuia că furăm aţă. De ce să 
furăm aţă, ce să facem cu ea, doar nu ne îmbogăţeam în 
puşcărie furând aţă! Dar el o ţinea mereu că să nu furăm aţă. Şi 
să vezi ce făcea nemernicul: ne dezbrăca pe toate în pielea 
goală, ne punea pe un culoar îngust şi ne percheziţiona, în frig, 
iarna. Ne făcea până şi tuşeu rectal să vadă dacă nu cumva am 
ascuns aţă în fund. Iar când nu ne făcea tuşeu, avea altă idee de 
geniu. Ne punea să sărim ca broasca, aşa, în pielea goală cum 
eram, ca să ne cadă cică aţa de unde am ascuns
execrabil”. Ca majoritatea celor arestaţi pe criterii politice, 
Aurora Dumitrescu s-a confruntat, după eliberare, cu o serie de 
probleme privind reintegrarea socială, fiind exmatriculată din 
şapte facultăţi. S-a angajat ca muncitor necalificat la minele de 
aur de la Săcărâmb, apoi, după o vreme, s-a mutat în Bucureşti. 
A reluat studiile universitare, întrerupte în anii de detenţie, 
absolvind Facultatea de Istorie şi Geografie. A murit pe 26 
ianuarie 2016 şi a fost înmormântată la Cimitirul Bellu.

Condamnat la 20 de ani pentru crime împotriva umanităţii

Torţionarul Alexandru Vişinescu, fostul comandant al închisorii 
comuniste de la Râmnicu Sărat, acuzat de crime 
umanităţii ca urmare a regimului de exterminare la care au fost 
supuşi foştii deţinuţi politici încarceraţi în penitenciarul pe care 
îl conducea, a fost condamnat, în 2015, la 20 de ani de 
închisoare de magistraţii Curţii de Apel Bucureşti.

În vârstă de 88 de ani, Alexandru Vişinescu, este cercetat în 
prezent de procurori, ca urmare a unui denunţ formulat de 
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 
Exilului Românesc (IICCMER). Conform acestuia, fostul 
comandant al Penitenciarului Râmnicu Sărat în perioada 1956 
1963 se face vinovat de omor deosebit de grav, deoarece sub 
conducerea sa mai mulţi deţinuţi politici au murit, fiind torturaţi 
fizic şi psihic, ca urmare a regimului de detenţie extrem de dur.

Înainte de a fi numit în funcţia de comandant al penitenciarului 
Râmnicu Sărat, Alexandru Vişinescu a deţinut poziţii în 
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acest om, fosta deţinută povestea cum, odată, pe când era la 
i fie refuzat pachetul adus până 

mama ei, care nu mai ştia nimic de ea de 

„Cât eu eram la Neagra, biata mama a venit cu pachetul, cum îţi 
spuneam, pe jos, de la Câmpina. Şi de la poarta închisorii i-au 

o acasă cu el, fără să-i spună nimic 
mine. Îţi dai seama ce a fost în inima mamei mele, a 

urcat pe jos dealul Teleajenului, ca să fie sigură că ajunge 
l mai văzuse de un 

an şi opt luni, iar acum era respinsă, cu tot cu pachet, fără să i se 
dacă mai trăiesc sau ce e cu mine. Sărmana mama. Vreau 

a purtat execrabil cu toate deţinutele, 
bătăi, înjurături. Dar ticăloşii ca aceasta la care a fost supusă 
mama mea mi se par mai monstruoase decât toate gesturile lui.” 

de bătăi, umilinţele erau şi ele insuportabile. 

„Pe noi, muncind la croitorie, ne bănuia că furăm aţă. De ce să 
furăm aţă, ce să facem cu ea, doar nu ne îmbogăţeam în 
puşcărie furând aţă! Dar el o ţinea mereu că să nu furăm aţă. Şi 

cul: ne dezbrăca pe toate în pielea 
goală, ne punea pe un culoar îngust şi ne percheziţiona, în frig, 
iarna. Ne făcea până şi tuşeu rectal să vadă dacă nu cumva am 
ascuns aţă în fund. Iar când nu ne făcea tuşeu, avea altă idee de 

a broasca, aşa, în pielea goală cum 
eram, ca să ne cadă cică aţa de unde am ascuns-o. A fost 

Ca majoritatea celor arestaţi pe criterii politice, 
a confruntat, după eliberare, cu o serie de 

socială, fiind exmatriculată din 
a angajat ca muncitor necalificat la minele de 

a mutat în Bucureşti. 
A reluat studiile universitare, întrerupte în anii de detenţie, 

ie şi Geografie. A murit pe 26 
ianuarie 2016 şi a fost înmormântată la Cimitirul Bellu. 

Condamnat la 20 de ani pentru crime împotriva umanităţii 

Torţionarul Alexandru Vişinescu, fostul comandant al închisorii 
comuniste de la Râmnicu Sărat, acuzat de crime împotriva 
umanităţii ca urmare a regimului de exterminare la care au fost 
supuşi foştii deţinuţi politici încarceraţi în penitenciarul pe care 
îl conducea, a fost condamnat, în 2015, la 20 de ani de 
închisoare de magistraţii Curţii de Apel Bucureşti. 

rstă de 88 de ani, Alexandru Vişinescu, este cercetat în 
prezent de procurori, ca urmare a unui denunţ formulat de 
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 
Exilului Românesc (IICCMER). Conform acestuia, fostul 

ui Râmnicu Sărat în perioada 1956 - 
1963 se face vinovat de omor deosebit de grav, deoarece sub 
conducerea sa mai mulţi deţinuţi politici au murit, fiind torturaţi 
fizic şi psihic, ca urmare a regimului de detenţie extrem de dur. 

funcţia de comandant al penitenciarului 
Râmnicu Sărat, Alexandru Vişinescu a deţinut poziţii în 

sistemul penitenciar, activând în unităţile carcerale Mislea şi 
Jilava, la începutul anilor '50. 

Regimul de exterminare de la Râmnicu Sărat

În perioada 1956-1963, în calitate de comandant al 
Penitenciarului Râmnicu Sărat, Vişinescu „a supus 
colectivitatea reprezentată de deţinuţii politici încarceraţi la 
condiţii de existenţă sau tratament de natură să ducă la 
distrugerea fizică a acestora, prin acţiuni ce depăşe
legal (lipsa medicamentelor şi a îngrijirii medicale, refuzul de a 
acorda asistenţă adecvată, netratarea bolnavilor, refuzul de 
transfer către spitalele penitenciar, degradarea stării de sănătate 
a condamnaţilor prin lipsa hranei, lipsa încălziri
aplicate discreţionar şi abuziv deţinuţilor, condiţii de detenţie 
inumane, rele tratamente, bătaia şi alte violenţe, ignorarea 
adreselor şi sesizărilor formulate de către deţinuţi)”, reiese 
dintr-un comunicat de presă al Parchetului din 3 sept

Alexandru Vişinescu a condus închisoarea Râmnicu Sărat în 
perioada în care liderii politici Corneliu Coposu, Ion Mihalache 
sau Ion Diaconescu au fost torturaţi şi supuşi unor tratamente 
inumane în această închisoare. Din documentele de arh
cele memorialistice reiese că Alexandru Vişinescu era un 
torţionar dur şi lipsit de omenie, care avea plăcerea să 
terorizeze. Regimul de detenţie din închisoare poate fi calificat 
drept unul de exterminare, ţinând seama de condiţiile inumane 
de detenţie, care au dus în final la decesul unor deţinuţi politici 
aflaţi în executarea pedepselor privative de libertate în această 
închisoare. 

 
Lipsiți de drepturi, dar copleșiți de 

obligații 

        Conform Constituției 
României, TITLUL II, 
Drepturile, libertăţile şi 
îndatoririle fundamentale, 
cetățenii români ar fi trebuit 
să beneficieze de drepturile 
integrale stipulate de legile 
constituționale.  

in 1991, luna 
noiembrie, de când s-a revizuit constitu
care s-au aflat la conducerea 

atât drepturile cetățenești cât și atribuțiile privind organizarea și 
funcționarea Guvernului. În prezenta lucrare voi dezvălui sumar 
în dreptul fiecărui articol constituțional faptele de 
lege ale organelor de conducere ale țării, cele care au guvernat 
cât și cele care guvernează în prezent.  
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sistemul penitenciar, activând în unităţile carcerale Mislea şi 

Regimul de exterminare de la Râmnicu Sărat 

3, în calitate de comandant al 
Penitenciarului Râmnicu Sărat, Vişinescu „a supus 
colectivitatea reprezentată de deţinuţii politici încarceraţi la 
condiţii de existenţă sau tratament de natură să ducă la 
distrugerea fizică a acestora, prin acţiuni ce depăşesc cadrul 
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a revizuit constituția, guvernele 
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țenești cât și atribuțiile privind organizarea și 
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Dreptul la informaţie – Articolul 31  

(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de 
interes public nu poate fi îngrădit.  

(2) Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt 
obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra 
treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.  

(3) Dreptul la informaţie nu trebuie să prejudicieze măsurile de 
protecţie a tinerilor sau securitatea naţională.  

(4) Mijloacele de informare în masă, publice şi private, sunt 
obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice.  

(5) Serviciile publice de radio şi de televiziune sunt autonome. 
Ele trebuie să garanteze grupurilor sociale şi politice 
importante exercitarea dreptului la antenă. Organizarea 
acestor servicii şi controlul parlamentar asupra activităţii lor 
se reglementează prin lege organică.  

Mijloacele de informare în masă din România, publice și 
private, sunt entități subjugate de către aceeași caracatiță 
sionistă care finanțează trusturile de presă pentru practicarea 
operațiunilor de dezinformare și manipulare a consumatorilor 
de audio-vizual. Măscăricii fără pic de conștiință civică și 
profesională, numiți jurnaliști de televiziune, sunt de fapt 
marionete folosite de agenții beneficiari ai dezinformării, pentru 
a-și transmite și inocula mesajele. Toate aceste demersuri 
operaționale ale dezinformării pe scară largă sunt coordonate 
structural și au menirea de a induce publicului o stare de 
psihoză, de nesiguranță, de teamă, sentiment irațional covârșitor 
care stimulează factorii degenerativi ai conștiinței alterate. 

Cu alte cuvinte, oamenii trebuie să se „cultive” exact cu ceea ce 
îi „servesc” mediile nocive de informare. Programele TV 
abundă de informații care distorsionează realitatea obiectivă. Ni 
se servesc jumătăți sau sferturi de adevăr, iar în completare se 
introduc capcanele cognitive, subliminale, care influențează 
negativ partea subconștientă a minții umane. Zilnic la TV sunt 
difuzate știri cu impact negativ asupra psihicului: crime, violuri, 
jafuri… Aceste știri au rolul de a împiedica creativitatea și 
capacitatea de a gândi independent și rațional, pentru că 
acționează ca un inhibitor al rațiunii. Gândirea rațională se 
bazează pe inteligența nativă, pe concertarea profundă și pe 
capacitate de discernământ. Tot acest cumul informativ 
primejdios, care este propagat pentru a fi asimilat de către 
subiecții manipulați, are rolul de a schimba viziunea asupra 
realității, distrăgând atenția de la adevăratele probleme cu care 
se confruntă societatea.  

Informaţiile de presă, livrate sub forma ştirilor, reportajelor, 
relatărilor, articolelor etc., sunt instrumente eficiente aflate la 
îndemâna celor potentați financiar care urmăresc să-și 
promoveze interesele oculte în rândul maselor. Informarea 
corectă se poate realiza citind doar materialele jurnaliștilor de 
investigații, independenți și nepărtinitori, care au interesul să 
aștearnă pe hârtie adevărul. 

Accesul la cultură – Articolul 33  

(1) Accesul la cultură este garantat, în condiţiile legii.  

(2) Libertatea persoanei de a-şi dezvolta spiritualitatea şi de a 
accede la valorile culturii naţionale şi universale nu poate fi 
îngrădită.  

(3) Statul trebuie să asigure păstrarea identităţii spirituale, 
sprijinirea culturii naţionale, stimularea artelor, protejarea şi 
conservarea moştenirii culturale, dezvoltarea creativităţii 
contemporane, promovarea valorilor culturale şi artistice ale 
României în lume.  

Oare sprijină Statul cultura națională? În fapt, Statul susține 
campanii de distrugere a culturii și a tradițiilor autentice 
românești. Oamenii de cultură din România sunt obligați să 
promoveze multiculturalismul în detrimentul valorilor 
ancestrale românești. În fruntea culturii românești au fost 
plasate personaje care n-au tangență cu acest domeniu. Singurul 
post TV cultural din România a fost scos de pe piața audio-
vizualului. Promovarea culturii de import, infestată de teoriile 
moderniste care adoptă manifestările comportamentale 
deviante, este punctul cel mai important de pe agenda 
promotorilor globalizării din sfera culturală. Ei urmăresc să 
răspândească în rândul noilor generații o cultură pervertită, care 
nu are nimic în comun cu valorile adevărului.  

Cultura media a ajuns să fie prezentă în prim-planul vieții 
social-educative a consumatorilor de audio-vizual. Agenții de 
propagare a noii culturi de sorginte nihilistă, urmăresc erodarea 
sistemul de valori care susține conceptele moral-religioase, 
stimulând excesiv consumismul, egoismul, superficialitatea, 
depravarea sexuală, senzația și emoția în dauna gândirii și a 
reflecției; imaginile și mesajele culturii media îl secătuiesc pe 
om de puterile sale sufletești, îi atrofiază funcțiile cognitive, 
simțul discernământului și capacitatea de empatie, îi descompun 
conștiința, îl abrutizează (și îl „retribalizează”), aducându-l într-
o stare de pasivitate, în care nu mai este capabil de reacții vii, ci 
condiționate. Aceste concepte implementate de către susținătorii 
Noii Ordini Mondiale au rolul de a distruge familia tradițională.  

Cultura media a devenit dominantă și în misiunea ei distructivă 
se folosește de prezentarea unei pseudo-realități, puternic 
nuanțate de ficțiune. Tineretul este învățat să pună mare preț pe 
bunurile materiale, excluzând total partea spirituală a vieții. 
Pervertirea culturii a dus la scăderea calității învățământului 
prin minimalizarea importanței unor materii de predare foarte 
importante, precum istoria, lectura și literatura. În fiecare an la 
examenele de bacalaureat se înregistrează o medie tot mai mare 
a celor care nu reușesc să promoveze testul final. 

Învățământul românesc este subordonat structurilor ierarhice 
care la rândul lor urmează politicile Ocultei. Reformarea 
învățământului românesc după modele țărilor occidentale are la 
bază un experiment ale cărui atribuții sunt menite să-i limiteze 
pe tineri la un domeniu restrâns, reducționist din care să-i poată 
racola pe viitor pentru a munci în folosul corporațiilor. Tinerilor 
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li se inoculează conceptual potrivit căruia idealul lor major 
trebuie să fie „realizarea în carieră”. Lipsa educa
și pentru familie, o educație foarte necesară pentru încurajarea 
natalității, îi transformă în ființe robotizate (sclavi), aducătoare
de venit corporațiilor. Cum își mai poate menține neamul 
românesc unitatea, vitalitatea și rezistența în fața unor forțe 
oculte atât de puternice care doresc dizolvarea familiei 
tradiționale și încurajarea avorturilor? 

Dreptul la ocrotirea sănătăţii – Articolul 34  

(1) Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat.  

(2) Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi 
a sănătăţii publice.  

(3) Organizarea asistenţei medicale şi a sistemului de asigurări 
sociale pentru boală, accidente, maternitate şi recuperare, 
controlul exercitării profesiilor medicale şi a activităţilor 
paramedicale, precum şi alte măsuri de protecţie a sănătăţii 
fizice şi mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii.

Pentru că în România sistemul medical nu respe
europene, numărul deceselor persoanelor internate în spitale 
este tot mai mare. Datele raportului Eurostat ne plasează pe 
ultimul loc în UE în ceea ce privește eficiența sistemului de 
sănătate și capacitatea acestuia de a salva vieți. Cauze
statistici groaznice o reprezintă lipsa aparaturii medicale 
performante, neglijența sau insuficienta pregătire a cadrelor 
medicale, mediul spitalicesc infestat de viruși și bacterii și, pe 
de altă parte, lipsa unei minime educații sanitare a pac
alimentația nepotrivită, stresul foarte ridicat și lipsa mișcării. 
Din 54.827 de decese care au avut loc în spitalele din România 
în 2013, peste 27.400 de persoane, adică 49,4%, nu ar fi trebuit 
să moară. Cauzele principale sunt atacurile de cord
cerebrale, diferite tipuri cancer și hipertensiunea.

Munca şi protecţia socială a muncii – Articolul 41

(1) Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a 
meseriei sau a ocupaţiei, precum şi a locului de muncă este 
liberă.  

(2) Salariaţii au dreptul la măsuri de protecţie socială. Acestea 
privesc securitatea şi sănătatea salariaţilor, regimul de muncă 
al femeilor şi al tinerilor, instituirea unui salariu minim brut pe 
ţară, repausul săptămânal, concediul de odihnă plătit, 
prestarea muncii în condiţii deosebite sau speciale, formarea 
profesională, precum şi alte situaţii specifice, stabilite prin 
lege.  

(3) Durata normală a zilei de lucru este, în medie, de cel mult 8 
ore.  

(4) La muncă egală, femeile au salariu egal cu bărbaţii.
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(2) Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi 

(3) Organizarea asistenţei medicale şi a sistemului de asigurări 
maternitate şi recuperare, 

controlul exercitării profesiilor medicale şi a activităţilor 
paramedicale, precum şi alte măsuri de protecţie a sănătăţii 
fizice şi mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii.  

Pentru că în România sistemul medical nu respectă standardele 
europene, numărul deceselor persoanelor internate în spitale 
este tot mai mare. Datele raportului Eurostat ne plasează pe 

ște eficiența sistemului de 
și capacitatea acestuia de a salva vieți. Cauzele acestei 

statistici groaznice o reprezintă lipsa aparaturii medicale 
ța sau insuficienta pregătire a cadrelor 

și și bacterii și, pe 
ții sanitare a pacienților, 

ția nepotrivită, stresul foarte ridicat și lipsa mișcării. 
Din 54.827 de decese care au avut loc în spitalele din România 
în 2013, peste 27.400 de persoane, adică 49,4%, nu ar fi trebuit 
să moară. Cauzele principale sunt atacurile de cord, atacurile 

și hipertensiunea. 

Articolul 41  

(1) Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a 
meseriei sau a ocupaţiei, precum şi a locului de muncă este 

Salariaţii au dreptul la măsuri de protecţie socială. Acestea 
privesc securitatea şi sănătatea salariaţilor, regimul de muncă 
al femeilor şi al tinerilor, instituirea unui salariu minim brut pe 
ţară, repausul săptămânal, concediul de odihnă plătit, 

ea muncii în condiţii deosebite sau speciale, formarea 
profesională, precum şi alte situaţii specifice, stabilite prin 

(3) Durata normală a zilei de lucru este, în medie, de cel mult 8 

(4) La muncă egală, femeile au salariu egal cu bărbaţii.  

(5) Dreptul la negocieri colective în materie de muncă şi 
caracterul obligatoriu al convenţiilor colective sunt garantate.

Întreb: dreptul la muncă nu poate fi îngrădit…? Nu poate fi 
îngrădit fiindcă lipsește cu desăvârșire, din moment ce una 
dintre principalele griji ale românilor este tocmai lipsa unui loc 
de muncă. Iar cele câte există, nu pot oferi stabilitate. Pentru că 
lipsa stabilități financiare este cauza multor eșecuri, mai ales în 
rândul tinerilor absolvenți de studii medii sau superioare, care 
nu reușesc să-și clădească un viitor cât de cât decent în propria 
lor țară. Guvernele care s-au perindat la conducere au tot promis 
locuri de muncă, însă totul a rămas la faza de proiect, de 
promisiuni electorale, în schimb priorită
interesului național au întâietate pe agenda de lucru a 
guvernanților.  

Lipsa locurilor de muncă determină absen
care la rândul ei cauzează gradul mare de sărăcie în rândul 
populației. Aceeași problemă îi determină pe tineri s
abandoneze studiile sau, mai rău, să renun
întemeia o familie. Poate cel mai dureros compromis pe care 
mulți români au ales să-l facă, a fost și este opțiunea de a pleca 
din țară la muncă în țările dezvoltate. Efectele acestui ex
benefice individual, pe de o parte, în ceea ce prive
unei surse de venit mai consistentă, însă, pe de altă parte, 
consecințele sunt dezastruoase: dezrădăcinarea, destrămarea 
familiilor, copiii abandonați care se sinucid sau care cresc
afecțiune, protecție și educație părintească și, la macroscară, o 
țară lipsită de oameni capabili să dorească în fapt schimbarea 
societății, fiindcă nu au motivații.  

Dar ce motivație mai mare ne trebuie când vedem că totul se 
duce pe apa sâmbetei sub ochii noștrii? Nu se poate efectua 
nicio transformare majoră, benefică, în societate atâta timp cât 
cetățenii nu se pot uni sub aceeași deviză, aceea a înlăturării 
totale a sistemului și a înlocuirii lui cu un altul care să lucreze la 
restaurarea vechilor rânduieli sănătoase, capabile să men
unitatea statală și de neam, precum și cultura autentică.

 
Cum s-ar putea încheia, în 2017, conflictul 

din Siria?
 
          Armata terestră siriană, cu efective de 125.000 de 
militari, luptă de aproape şase ani cu 200.000 de aşa
„insurgenţi” care sunt de fapt în proporţie de 90% 
mercenari islamişti, înarmaţi, antrenaţi şi plătiţi de 
guvernele străine şi de serviciile lor de informaţii.

a începutul acestui război naţional de apărare, armata 
siriană a comis o serie de erori care au permis ca 1/3 din 
tehnica sa de luptă şi 45% din depozitele sale de muniţii 

să fie capturate de rebeli. Armata siriană a pierdut pest
de militari, care n-au putut fi înlocuiţi cu voluntari rezervişti, 
întrucât 75% din teritoriul naţional era sub ocupaţia rebelilor 
islamişti. 

L

actualitateactualitateactualitateactualitate    

Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017 

(5) Dreptul la negocieri colective în materie de muncă şi 
caracterul obligatoriu al convenţiilor colective sunt garantate.  

Întreb: dreptul la muncă nu poate fi îngrădit…? Nu poate fi 
ște cu desăvârșire, din moment ce una 

ipalele griji ale românilor este tocmai lipsa unui loc 
de muncă. Iar cele câte există, nu pot oferi stabilitate. Pentru că 

ți financiare este cauza multor eșecuri, mai ales în 
ți de studii medii sau superioare, care 

și clădească un viitor cât de cât decent în propria 
au perindat la conducere au tot promis 

locuri de muncă, însă totul a rămas la faza de proiect, de 
promisiuni electorale, în schimb prioritățile care contravin 

țional au întâietate pe agenda de lucru a 

Lipsa locurilor de muncă determină absența forței de muncă, 
care la rândul ei cauzează gradul mare de sărăcie în rândul 

ției. Aceeași problemă îi determină pe tineri să 
abandoneze studiile sau, mai rău, să renunțe la aspirațiile de a-și 
întemeia o familie. Poate cel mai dureros compromis pe care 

și este opțiunea de a pleca 
țară la muncă în țările dezvoltate. Efectele acestui exod sunt 

benefice individual, pe de o parte, în ceea ce privește asigurarea 
unei surse de venit mai consistentă, însă, pe de altă parte, 

țele sunt dezastruoase: dezrădăcinarea, destrămarea 
ți care se sinucid sau care cresc fără 

țiune, protecție și educație părintească și, la macroscară, o 
țară lipsită de oameni capabili să dorească în fapt schimbarea 

ție mai mare ne trebuie când vedem că totul se 
ștrii? Nu se poate efectua 

nicio transformare majoră, benefică, în societate atâta timp cât 
țenii nu se pot uni sub aceeași deviză, aceea a înlăturării 

și a înlocuirii lui cu un altul care să lucreze la 
r rânduieli sănătoase, capabile să mențină 

și de neam, precum și cultura autentică. 

ar putea încheia, în 2017, conflictul 
din Siria? 

Armata terestră siriană, cu efective de 125.000 de 
militari, luptă de aproape şase ani cu 200.000 de aşa-zişi 
„insurgenţi” care sunt de fapt în proporţie de 90% 
mercenari islamişti, înarmaţi, antrenaţi şi plătiţi de 

iile lor de informaţii.  
a începutul acestui război naţional de apărare, armata 
siriană a comis o serie de erori care au permis ca 1/3 din 
tehnica sa de luptă şi 45% din depozitele sale de muniţii 

să fie capturate de rebeli. Armata siriană a pierdut peste 40.000 
au putut fi înlocuiţi cu voluntari rezervişti, 

întrucât 75% din teritoriul naţional era sub ocupaţia rebelilor 
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Ulterior, mai ales odată cu sosirea instructorilor iranieni, ai 
Hezbollah şi ruşi şi prin livrarea de tehnică militară modernă, 
eficacitatea armatei siriene a crescut exponenţial. Un rol esenţial 
în operaţia de eliberare a oraşului Alep de către armata siriană l-
au jucat şi Forţele pentru Operaţiuni Speciale Ruse Spetzsnaz. 
Deşi armata siriană a preluat iniţiativa şi se află în ofensivă pe 
anumite direcţii, ea nu este încă capabilă să pună capăt 
războiului de eliberare naţională, printr-o victorie fulgerătoare. 
Motivul este fragmentarea marilor unităţi ale armatei siriene pe 
mai multe fronturi. De aceea, raportul de forţe este în favoarea 
rebelilor islamişti şi deşi au fost ucişi aproape 100.000 de rebeli, 
în raidurile comune ale aviaţiei ruse şi siriene şi în luptele 
terestre, pe la graniţele necontrolate de armata siriană au fost 
introduşi numeroşi recruţi rebeli. 

Rebelii sunt grupaţi în diferite zone ale Siriei, unde au săpat un 
labirint de sute de kilometrii de galerii, tuneluri, refugii şi 
buncăre camuflate cu vegetaţie, care servesc ca depozite de 
alimente, carburant, muniţii, linii de producţie a muniţiilor. Tot 
în adăposturi subterane sunt ascunse şi armele grele ale 
rebelilor, precum blindatele şi piesele de artilerie. Multe din 
aceste grupări teroriste nu au putut fi încercuite de armata 
siriană şi primesc în continuare arme, muniţii şi recruţi din afara 
graniţelor Siriei. O situaţie la zi a grupărilor teroriste (altele 
decât Statul Islamic) şi a formaţiunilor kurde, precum şi a 
zonelor în care acestea operează, bazată pe articole din presa 
internaţională, a fost publicată de Al Amânar. 

În sudul Siriei (guvernoratul Daraa şi zona Kuneitra) sunt active 
grupările Frontul de Sud şi Mişcarea Islamică al-Muthanna, 
aliaţi ai Statului Islamic. Ambele au fost create şi finanţate de 
Centrul de operaţiuni militare de la Amman (Iordania), 
subordonat CIA. După înlăturarea lui Gaddafi de la putere se 
presupune că MI6, CIA şi DGSE ar fi adus mercenari din Libia, 
pe care i-au antrenat în baze militare din Iordania şi Turcia 
pentru condiţiile specifice din Siria. Aceste grupări controlează 
o mare parte a graniţei Siriei cu Iordania şi sunt compuse din 
38.000 de mercenari. 

 
  La periferia capitalei Damasc şi în estul zonei deşertice 
Qalamoun operează grupările de mercenari islamişti Legiunea 
al-Rahman, Jaysh al-Islam şi Brigada Martirilor Islamului 
create şi finanţate de Arabia Saudită şi Qatar. 
 
 Fondatorul Jaysh al-Islam, Zahran Alloush, a fost ucis într-un 
raid al aviaţiei ruse. Grupările din centrul Siriei însumează 
40.000 de luptători. 
  
  

 

  
În guvernoratul Alep din nordul Siriei operează Frontul 
Levantului (Jabhat al-Shamiyah), care utilizează frecvent 
rachete antitanc americane Tow, furnizate de Arabia Saudită, 
introduse pe la graniţa cu Turcia. Tot în nord-vestul 
guvernoratului Alep acţionează gruparea Nour al-Din al-Zenki 
plătită şi înarmata de CIA prin Centrul de operaţiuni militare de 
la Amman. Altă grupare care acţionează în guvernoratul Alep 
este Brigada Sultan Mourad, o ramură a Armatei turkmene 
(ŞTO), susţinută de Turcia şi care a participat la operaţiunea 
Scutul Eufratului, declanşată de Turcia în nordul Siriei. În 
guvernoratul Alep cele trei grupări dispun de 11.000 de 
mercenari islamişti.  
În guvernoratul Idlib, din nord-vestul Siriei, luptă Brigada 
Şoimilor de munte, instruită în Arabia Saudită şi Qatar. 
Conducerea brigăzii este asigurată de ofiţeri din forţele speciale 
ale unor state occidentale şi din peninsula Arabică, fluxul de 
informaţii fiind asigurat de CIA prin Centrul de operaţiuni 
militare din Turcia. Brigada acţionează împotriva armatei 
siriene, în cooperare cu Frontul al-Nusra şi Ahrar al-Sham. În 
guvernoratul Idlib este activă şi Divizia 13, dotată cu rachete 
antitanc americane Tow şi finanţată tot de Qatar şi Arabia 
Saudită. Cea mai puternică grupare care acţionează în 
guvernoratul Idlib este Ahrar al-Scham, finanţată de Arabia 
Saudită şi cu instructori din forţele speciale ale unor state 
occidentale. În guvernoratul Idlib acţionează şi Frontul al-
Nusra (filiala siriană a al-Qaïda). Frontul al-Nusra este susţinut 
de SUA şi Marea Britanie. Rebelii din guvernoratul Idlib sunt în 
număr de 29.000 şi controlează în totalitate fâşia de graniţă cu 
Turcia. 

În guvernoratele Alep, dar mai ales în Hama acţionează Divizia 
de Nord, care cooperează cu gruparea Jaysh al-Nasr şi o altă 
grupare rebelă Legiunea Sham/Faylaq al-Sham. Unităţi din 
Legiunea Sham au participat la operațiunea Scutul Eufratului, în 
nordul Siriei, alături de armata turcă. În total cele trei grupări 
rebele au peste 10.000 de mercenari. 

În guvernoratele Idlib şi Lattaqia operează Divizia 1 de Coastă, 
compusă din 2.800 de mercenari, înarmaţi cu arme antitanc 
furnizate de SUA. Tot acolo mai acţionează unităţi ale Armatei 
turkmene (ŞTO), susţinută de Turcia, cu efective de 5.000 de 
luptători. 

Algoritmul de măsuri de îmbunătăţire a relaţiilor cu Turcia, 
aplicat de preşedintele Vladimir Putin după doborârea 
bombardierului rusesc Su-24 de către aviaţia turcă, a însemnat 
redeschiderea construcţiei gazoductului Turkish Stream şi a 
construcţiei centralelor nucleare turceşti, dar şi sprijin pentru 
preşedintele Erdogan, confruntat cu lovitura de stat militară din 
vara lui 2016. Este clar că Rusia vrea în schimb alinierea 
Turciei la politica sa, în ceea ce priveşte Siria. Dacă preşedinţii 
Putin şi Erdogan cad la o înţelegere asupra viitorului Siriei, 
schimbarea raportului de forţe, în sprijinul armatei siriene, ar 
putea veni dinspre Turcia. 

Preşedintele Recep Erdogan ar putea interzice antrenarea şi 
intrarea în guvernoratele Alep şi Idlib din Siria, a rebelilor 
islamişti recrutaţi de MI6, CIA, DGSE şi GID al Arabiei 
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Saudite, pe la graniţele Turciei. Simultan cu aceasta, cei peste 
10.000 de rebeli ai Armatei turkmene (ŞTO), susţinuţi de Turcia 
ar trece de partea guvernului sirian, iar armata turcă ar iniţia o 
cooperare pe scară largă cu armata siriană. Corpul 7 şi Co
ale armatei turce ar putea prelua de la armata siriană controlul în 
nordul Siriei şi la graniţa siriano-irakiană pentru a izola şi stopa 
orice mişcare a Statului Islamic sau a formaţiunilor kurde. 
Totodată, ar avea loc izolarea grupurilor Statului I
Siria de cele din Irak şi ar împiedica atacuri fulger precum cel 
de la Palmyra, prin transferul de luptători ai Statului Islamic din 
jurul oraşului irakian Mosul, în Siria. 

Această mutare ar permite Corpurilor 2 şi 3 ale armatei 
(Diviziile 1, 3, 11 Tancuri, Diviziile 4, 10 Mecanizate, Brigăzile 
14, 15 şi Tigru ale Forţelor speciale) să se concentreze pe o 
singură operaţiune, cea de curăţare a nordului, centrului şi 
vestului Siriei (guvernoratele Alep, Idlib, Hama şi Homs) 
rebelii islamişti. Această operaţiune s-ar încheia în maxim patru 
luni, adică exact când oraşul irakian Mosul se preconizează că 
va fi eliberat de Statul Islamic. 
  

 
 În luna iunie 2017 ar putea fi declanşată o nouă operaţie de 
mare anvergură, cea de eliminare a Statului Islamic din Siria şi 
Irak. La care ar putea participa armata siriană, susţinută de 
contingente ruse, Hezbollah şi iraniene, armata turcă şi separat, 
de armata irakiană. Operaţiunea fiind coordonată de Rusia de la 
baza aeriană Hmeymim, din Siria şi de la Centrul militar 
operaţional rusesc de la Bagdad. În toată această ecuaţie se 
mizează pe încetarea acţiunilor subversive ale CIA şi 
Pentagonului, în conformitate cu promisiunile preşedintelui 
SUA, Donald Trump care s-a arătat dispus să coopereze total cu 
Rusia în materie de combatere a terorismului islamist.
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Saudite, pe la graniţele Turciei. Simultan cu aceasta, cei peste 
(ŞTO), susţinuţi de Turcia 

ar trece de partea guvernului sirian, iar armata turcă ar iniţia o 
cooperare pe scară largă cu armata siriană. Corpul 7 şi Corpul 2 
ale armatei turce ar putea prelua de la armata siriană controlul în 

irakiană pentru a izola şi stopa 
orice mişcare a Statului Islamic sau a formaţiunilor kurde. 
Totodată, ar avea loc izolarea grupurilor Statului Islamic din 
Siria de cele din Irak şi ar împiedica atacuri fulger precum cel 
de la Palmyra, prin transferul de luptători ai Statului Islamic din 

Această mutare ar permite Corpurilor 2 şi 3 ale armatei siriene 
(Diviziile 1, 3, 11 Tancuri, Diviziile 4, 10 Mecanizate, Brigăzile 
14, 15 şi Tigru ale Forţelor speciale) să se concentreze pe o 
singură operaţiune, cea de curăţare a nordului, centrului şi 
vestului Siriei (guvernoratele Alep, Idlib, Hama şi Homs) de 

ar încheia în maxim patru 
luni, adică exact când oraşul irakian Mosul se preconizează că 

 

În luna iunie 2017 ar putea fi declanşată o nouă operaţie de 
eliminare a Statului Islamic din Siria şi 

Irak. La care ar putea participa armata siriană, susţinută de 
contingente ruse, Hezbollah şi iraniene, armata turcă şi separat, 
de armata irakiană. Operaţiunea fiind coordonată de Rusia de la 

din Siria şi de la Centrul militar 
operaţional rusesc de la Bagdad. În toată această ecuaţie se 
mizează pe încetarea acţiunilor subversive ale CIA şi 
Pentagonului, în conformitate cu promisiunile preşedintelui 

opereze total cu 
Rusia în materie de combatere a terorismului islamist. 

                                                                      
Semnele războiului sunt clare: 

devastator, letal, extins! Cu arme 
neconvenționale!

 
    Relațiile dintre SUA și Federația Rusă s
atât de mult în ultima perioadă de timp, încât evitarea 
declanșării unui război în viitorul foarte apropiat părea 
imposibilă înainte de venirea lui Trump la pre
Americii! 
 

i nu ar fi orice război, ci unul devastator, letal, extins, cu 
folosirea capabilităților neconvenționale!

În același timp, urmare a abandonării blocului NATO de 

către Turcia și repoziționării acestui stat ca aliat al Federației 

Ruse (deși nu este oficial, este o certitudine că acest lucru

întâmplat la modul efectiv), raportul de for

de sud-est a Europei s-a schimbat atât de radical, încât România 

este descoperită total și direct în fa

colosului militar rusesc. 

La o scară mai extinsă, asistăm la o 

amplă cooperare militară între China 

Rusia, concretizată prin manevre comune 

de mare anvergură desfășurate de cele 

două superputeri în apele teritoriale ale 

Mării Chinei de Sud. Aceste manevre 

militare reprezintă în același timp, un avertisment direct și 

ostentativ către forțele SUA din regiune.

Oare războiul mai poate fi evitat? Evitarea ar însemna ca unul 

dintre cei doi coloși militari, SUA respectiv Rusia, să 

recunoască de bună voie supremația celeilalte părți. Exclus a se 

produce fără luptă armată! 

Secvența nr. 1: În Siria există riscul iminent ca în orice 

moment, forţele militare americane şi ruse să intre în conflict 

direct. 

Secvenţa nr. 2: Oficial rus: „Ne pregătim de Marele Război! 

Toţi oficialii ruşi din străinătate trebuie să

revină în patrie!” 

Secvenţa nr. 3: Mass-media rusă vorbea pur 

de al Treilea Război Mondial. Pregătiri ale popula

pentru război, de extremă amploare. Se amenajează în ritm alert 

buncăre antiatomice pe întregul teritoriu al Federa

sau au avut loc exerciţii de evacuare a cca. 40 milioane de ruşi 

Ș
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Semnele războiului sunt clare: 

devastator, letal, extins! Cu arme 
ționale! 

și Federația Rusă s-au deteriorat 
atât de mult în ultima perioadă de timp, încât evitarea 

șării unui război în viitorul foarte apropiat părea 
imposibilă înainte de venirea lui Trump la președinția 

devastator, letal, extins, cu 
ților neconvenționale! 

și timp, urmare a abandonării blocului NATO de 

și repoziționării acestui stat ca aliat al Federației 

și nu este oficial, este o certitudine că acest lucru s-a 

întâmplat la modul efectiv), raportul de forțe militare din zona 

a schimbat atât de radical, încât România 

direct în fața 

La o scară mai extinsă, asistăm la o 

militară între China și 

Rusia, concretizată prin manevre comune 

șurate de cele 

două superputeri în apele teritoriale ale 

Mării Chinei de Sud. Aceste manevre 

și timp, un avertisment direct și 

țele SUA din regiune. 

Oare războiul mai poate fi evitat? Evitarea ar însemna ca unul 

și militari, SUA respectiv Rusia, să 

ția celeilalte părți. Exclus a se 

n Siria există riscul iminent ca în orice 

moment, forţele militare americane şi ruse să intre în conflict 

Ne pregătim de Marele Război! 

Toţi oficialii ruşi din străinătate trebuie să-şi ia copiii şi să 

media rusă vorbea pur și simplu zi de zi 

de al Treilea Război Mondial. Pregătiri ale populației ruse 

pentru război, de extremă amploare. Se amenajează în ritm alert 

buncăre antiatomice pe întregul teritoriu al Federației Ruse. Au 

u au avut loc exerciţii de evacuare a cca. 40 milioane de ruşi – 
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ceea ce înseamnă aproape 1/3 din întreaga populaţie a Rusiei. 

La Sankt-Petersburg, guvernatorul voia să raţionalizeze pâinea 

în perspectiva declanşării războiului. 

Secvenţa nr. 4: Forţele militare rusești operează cu o rapiditate 

incredibilă, pe un front extrem de larg. Transfer de sisteme de 

rachete Iskander-M, care pot transporta focoase nucleare, în 

enclava Kaliningrad, situată la frontiera cu Lituania şi Polonia, 

ţări membre NATO. Manevre militare navale la Marea Neagră 

și Marea Caspică. Alte manevre militare navale, de acestă dată 

în comun cu armata chineză, de la M. Mediterană, până la 

Marea Chinei de Sud. 

Secvenţa nr. 5: Nave de război din Rusia s-au îndreptat spre 

Marea Britanie. Mişcarea face parte din logica elementară 

strategică. Vă readucem aminte că Marea Britanie este partener 

militar strategic al SUA în afara relaţiilor NATO. Încă două 

state europene din NATO mai sunt simultan şi parteneri 

strategici ai SUA, acestea fiind Polonia şi… România.

Secvenţa nr. 6: Unul dintre cei mai cunoscu

americani anunță dezastrul: „SUA și Rusia vor dezlănțui 

Armaghedonul, guvernele imbecile din Polonia 

aud!”. 

Secvenţa nr. 7: „Istoria se scrie acum! Americani

ce planuri de război pregăteşte Rusia. Dovezi clare despre ceea 

ce Vladimir Putin şi generalii au decis la Moscova

Secvenţa nr. 8: „Armata americană, fotografiată în timp ce 

revopsea avioane de luptă astfel încât să arate ca cele ruse

Specialiştii în operaţiunile de diversiune cunosc prea bine de ce!

Secvenţa nr. 9: Anunțul șoc al militarilor SUA: „

Rusia şi China e garantat. Va fi rapid și foarte letal!

Secvenţa nr. 10: Profeţiile cutremurătoare ale părintelui 

Argatu: „Am văzut o jumătate de Bucureşti sub dărâmături şi 

jumătate în picioare, dar pustiu şi gol, fără oameni!

autentici cunosc prea bine ce reprezintă imaginea descrisă de 

părinte. 
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ceea ce înseamnă aproape 1/3 din întreaga populaţie a Rusiei. 

Petersburg, guvernatorul voia să raţionalizeze pâinea 

ști operează cu o rapiditate 

incredibilă, pe un front extrem de larg. Transfer de sisteme de 

M, care pot transporta focoase nucleare, în 

enclava Kaliningrad, situată la frontiera cu Lituania şi Polonia, 

militare navale la Marea Neagră 

și Marea Caspică. Alte manevre militare navale, de acestă dată 

în comun cu armata chineză, de la M. Mediterană, până la 

au îndreptat spre 

ritanie. Mişcarea face parte din logica elementară 

strategică. Vă readucem aminte că Marea Britanie este partener 

militar strategic al SUA în afara relaţiilor NATO. Încă două 

state europene din NATO mai sunt simultan şi parteneri 

fiind Polonia şi… România. 

: Unul dintre cei mai cunoscuți economiști 

și Rusia vor dezlănțui 

Armaghedonul, guvernele imbecile din Polonia și România nu 

Istoria se scrie acum! Americanii au dezvăluit 

ce planuri de război pregăteşte Rusia. Dovezi clare despre ceea 

ce Vladimir Putin şi generalii au decis la Moscova“. 

Armata americană, fotografiată în timp ce 

revopsea avioane de luptă astfel încât să arate ca cele rusești!” 

Specialiştii în operaţiunile de diversiune cunosc prea bine de ce! 

țul șoc al militarilor SUA: „Războiul cu 

și foarte letal!” 

: Profeţiile cutremurătoare ale părintelui 

văzut o jumătate de Bucureşti sub dărâmături şi 

jumătate în picioare, dar pustiu şi gol, fără oameni!” Militarii 

autentici cunosc prea bine ce reprezintă imaginea descrisă de 

 
Consiliul pentru Relații Externe: În 2017 
SUA ar putea începe un ră

Coreea de Nord

         Rusia şi NATO ar putea intra în război în 2017, 
conform unui sondaj la care au participat mai mulţi experţi 
internaţionali în politică externă.  

xperţii au mai indicat că un alt posibil conflict s
isca între SUA şi Coreea de Nord din cauza programelor 
de arme nucleare. 

Conflictul dintre vestul Europei şi Moscova va atrage probabil 
implicarea Statelor Unite, conform acordului militar care stă la 
baza alianţei occidentale, în acest mod alimentându
tensiunile dintre Washington şi Kremlin după ani de retorică 
răspicată, arată un sondaj realizat de Consiliul pentru Rela
Externe (Council on Foreign Relations 

În cadrul sondajului, mai multor experţi în politică externă li s
cerut să prezică în ce conflicte ar putea intra SUA în 2017. 
Sondajul a cerut experţilor să clasifice şapte potenţiale conflicte 
de cel mai înalt nivel. 

Întrebaţi în legătură cu o „confruntare militară deliberată sau 
neintenţionată între Rusia şi membrii NATO, generată pe baza 
comportamentului agresiv al ruşilor în estul Europei
respondenţii au declarat că probabilitatea unui astfel de conflict 
este „moderată”, dar că impactul ar fi „
americani şi vest-europeni au adoptat sancţiuni împotriva Rusiei 
în anii recenţi pentru politica sa agresivă în estul Europei, 
inclusiv pentru anexarea peninsulei ucrainene Crimeea în 2014.

În plus, experţii au declarat că sunt îngrijoraţi de un eventual 
conflict cu Coreea de Nord din cauza programelor sale nucleare 
şi de testare a rachetelor balistice intercontinentale. Alte temeri 
au inclus atacuri cibernetice asupra infrastructurii americane, un 
atac terorist pe teritoriul american, o prăbuşire a guvernului în 
Afganistan şi un conflict intern în Turcia.

„O dată cu schimbarea administraţiei, este important să ajutăm 
factorii de decizie politică să anticipeze şi să evite potenţiale 
crize care ar putea lua naştere şi care ar putea ameninţa 
interesele SUA. Sondajul nostru anual urmăreşte să evidenţieze 
cele mai probabile surse de instabilitate şi conflicte din lume, 
astfel încât administraţia să-şi prioritizeze eforturile într
manieră corespunzătoare”, a declarat Paul B. Stares, iniţiatorul 
studiului. 

Experţi în securitate şi oficiali ai serviciilor de informaţii au 
avertizat de ceva timp în ceea ce priveşte un potenţial conflict 
fatal între SUA şi o altă putere mondială, iar promisiunile 
preşedintelui Donald Trump de remediere a relaţiilor cu Rusia 
şi Coreea de Nord nu au redus aceste temeri.
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James Clapper, director al serviciilor secrete americane până în 
luna noiembrie, a declarat recent că nu are sens să ceri Coreei 
de Nord să renunţe la armele sale nucleare. Într
susţinut în octombrie la Consiliul pentru Relații Externe, el a 
declarat că, în ciuda sancţiunilor internaţionale, Phenianul va 
continua probabil să testeze bombe nucleare şi rachete care ar 
putea direcţiona focoase nucleare înspre SUA. 

„Cred că noţiunea determinării Coreei de Nord să se 
denuclearizeze este probabil o cauză pierdută
Clapper. „Nu vor face astfel, pentru că acesta este biletul 
supravieţuirii lor”, a adăugat el. 

În plus, Clapper a mai afirmat că Rusia este capabilă să doboare 
cel puţin un avion de luptă american în Siria, unde cele două 
ţări luptă în tabere opuse ale războiului civil –
guvernul preşedintelui sirian Bashar al-Assad, în timp ce SUA 
susţine rebelii moderaţi care doresc răsturnarea guvernului din 
Damasc. 

 
Războiul «va deveni pentru noi o realitate 
practică», declară un oficial militar chinez

        Un oficial militar chinez declară că sub Donald Trump 
războiul ar putea „deveni o realitate practică
tensiuni apărute între SUA și 
China. 

otidianul britanic The 
Independent face o 
analiză a relațiilor 

chinezo-americane într-un 
articol publicat pe pagina sa 
electronică, în care descrie situația din ce în ce mai tensionată 
dintre cele două țări, după instalarea noii administrații 
americane. În acest context, un înalt oficial militar chinez a spus 
că războiul cu SUA sub Donald Trump „nu este doar un 
slogan” ci tinde să devină o „realitate practică”. 

Remarcile au fost publicate pe site-ul Armatei de Eliberare 
Populară, aparent ca răspuns la retorica agresivă fa
noii administrații a Statelor Unite ale Americii. Este practic o 
opinie venită din interiorul Comisiei Centrale Militare, care este 
autoritatea globală a forțelor armate ale Chinei. 

Declaraţia oficialului de la Departamentul Comisiei pentru 
Mobilizarea Apărării a fost preluată de cotidianul 
Morning Post: „Un război «în termenii președintelui» sau 
«războiul va începe la noapte» nu sunt doar sloganuri, ele 
devin o realitate practică”. Oficialul a dat ca exemplu de 
asemenea și desfășurările militare care au tensionat situa
Marea Chinei de Sud și de Est, precum și sistemul de apărare 
anti-rachetă desfășurat pentru protejarea Peninsulei Coreea, 
catalogându-le drept puncte regionale fierbinți. SUA ar trebui să 
își reconsidere de asemenea strategia sa în regiunea Asia
Pacific, a mai scris oficialul. 

C
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«războiul va începe la noapte» nu sunt doar sloganuri, ele 

”. Oficialul a dat ca exemplu de 
e au tensionat situația în 

și de Est, precum și sistemul de apărare 
șurat pentru protejarea Peninsulei Coreea, 

ți. SUA ar trebui să 
în regiunea Asia-

Donald Trump și membri ai administrației sale au exprimat în 
mod constant o linie dură împotriva Chinei. Trump a catalogat 
China drept „manipulatoare de valută”, acuzând
tranzacții și tactici economice necinstite. Dar cea mai 
semnificativă acțiune în termeni de securitate a fost decizia lui 
Trump de a ignora conceptul politic acceptat în mod tacit de 
comunitatea internațională de „o singură China
angajându-se în discuții publice cu pr
Tsai Ing-wen, într-o mișcare care a fost catalogată extrem de 
neprietenoasă și antagonizantă de către Beijing.

China consideră Taiwanul ca parte a teritoriului său, iar SUA a 
respectat tacit acest lucru timp de zeci de ani, dar Trump
semnalul abaterii de la această politică. Secretarul de stat Rex 
Tillerson a susținut de asemenea că o blocadă navală a SUA 
asupra insulelor chineze artificiale din Marea Chinei de Sud, ar 
putea fi interpretată de către Beijing ca un act de război. 
că se pregătește un conflict de către China este indicat de 
amplasarea rachetelor nucleare balistice intercontinentale în 
provincia Heilongjiang, aproape de grani
fiind în acest fel în raza de acțiune a acestora.

Pe rețelele de socializare chineze au apărut imagini care arată 
cel mai avansat sistem de rachete balistice intercontinentale, 
Dongfeng-41, transferate în zona indicată, în apropiere de 
granița cu Rusia. Imaginile se pare că au fost publicate 
intenționat de către tabloidul The Global Times
avertisment pentru Donald Trump, chiar dacă pre
chinez Xi Jinping s-a pronunțat recent pentru reducerea armelor 
nucleare. 

 
«Strigăte alarmante de război şi tropăit de 

bocanci»
 

       Un bilanț al evoluțiilor vieții internaționale în anul de 
care ne-am despărțit poate fi rezumat simplu, dar expresiv, 
la „strigăte de război și tropăit de bocanci

 spus-o Frank-Walter Steinmeier, ministrul de externe 
al Republicii Federale Germania 
familia euroatlantică. Pe de o parte, la numeroasele 

insistentele apeluri ale liderilor 
statelor din vecinătatea 
Federației Ruse pentru a li se 
garanta securitatea, ca urmare a 
crizei din Ucraina, Statele Unite 
ale Americii și NATO au 
procedat la o desfășurare 
demonstrativă de forțe militare în 
Polonia, România și statele 
baltice. În dreptul relațiilor 
internaționale astfel de mișcări 
sunt calificate ca potențializare a 
agresiunii, respectiv amenințare 
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Walter Steinmeier, ministrul de externe 
al Republicii Federale Germania și o voce aparte în 
familia euroatlantică. Pe de o parte, la numeroasele și 
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cu forța.  

Pe de altă parte, operaţionalizarea elementelor scutului 
antirachetă din România a constituit, de departe, motivul cel 
mai frecvent invocat la Moscova în legătură cu creșterea 
potențialului de amenințare reprezentat de SUA și NATO la 
adresa securității Federației Ruse. Dar îngrijorările Rusiei sunt 
accentuate și de faptul că o brigada a armatei SUA, compusă 
din 3.500 de soldați și blindate, printre care tancuri Abrams, va 
fi desfășurată prin rotație în alte șase țări membre ale NATO – 
Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, România și Ungaria. 
Unitatea, dotată cu cele mai noi tipuri de armament, a ajuns în 
15 ianuarie 2017 în vestul Poloniei şi va fi deplasată şi în 
România şi statele Baltice.  

Transferul brigăzii în Europa de Est nu este doar un semnal 
pentru NATO, că nu este singur în faţa pericolului rusesc, dar se 
doreşte și o demonstrare a forţei, deoarece această brigadă, a 
treia după potenţialul său militar, depăşeşte capacitatea militară 
a unor ţări mici din Europa de Est luate împreună. Motiv pentru 
care misiunea ei a ridicat multe controverse în UE, menționează 
cotidianul german Münchner Merkur. 

Creşterea capacităţii militare şi reamplasarea trupelor NATO în 
Europa de Est a fost obiectul criticilor ministrului german de 
externe, Frank-Walter Steinmeier, care a catalogat această 
acţiune drept „strigăte de război şi tropăit de bocanci”.  

Accelerarea desfășurării de forțe militare este motivată și de 
criza politică de la Varşovia, dar și de imprevizibilitatea 
deciziilor lui Donald Trump în privința angajamentelor militare 
deranjante pentru Vladimir Putin, date fiind intențiile exprimate 
de ambele părți pentru reconsiderarea relației strategice 
Washington-Moscova. O relație pe care voci ascultate de la 
Londra, Berlin, Viena, Paris, Roma, Madrid (la o primă 
evaluare) o doresc echilibrată și constructivă, considerându-se 
că „o lume privită doar dintr-o singură şi manipulată parte, nu 
poate fi decât strâmbă, dacă nu periculoasă de-a dreptul”. 

Recent, Vladimir Putin a reiterat că înțelegerile sale personale 
cu președintele Barak Obama nu au dat roade, deoarece la 
Washington sunt alții mai influenți și mai puternici decât 
președinții Statelor Unite, cu referire la faptul că prim-consulii 
politicii externe americane sunt Pentagonul și marii furnizori ai 
logisticii de război. „Prieteni ai Pentagonului” se găsesc în 
lumea globalistă peste tot și ei nu prididesc „[…] să scoată pe 
bandă rulantă ameninţări imaginare, mituri precum 
ameninţarea militară a Rusiei. Asta e o afacere profitabilă, ce 
poate fi utilizată pentru a pompa noi fonduri în bugetele 
apărării de acasă, pentru a obliga aliaţii să se supună 
intereselor unei singure superputeri, pentru a extinde NATO şi 
a-i aduce infrastructura, unităţile militare şi armamentul mai 
aproape de graniţele noastre […]”, a declarat președintele rus 
la recenta reuniune a Clubului Internațional de Discuții Valdai, 
o reuniune anuală pe care media internațională o ascunde, de 
fiecare dată, opiniei publice, ceea ce semnifică o informare 
incompletă și orientată, cu efecte manipulatorii.  

Într-un astfel de context, miniştrii apărării din Letonia, Estonia 
şi Lituania şi-au reiterat în 14.12.2016 apelul către Statele Unite 
ale Americii pentru un angajament puternic în regiunea baltică, 
în contextul îngrijorărilor legate de atitudinea viitoare a 
Administraţiei Donald Trump, a transmis Reuters. Ei au cerut, 
de asemenea, Washingtonului să asigure o „descurajare 
credibilă prin continuarea prezenţei forţelor Statelor Unite şi 
pre-poziţionării în ţările baltice […]”.  

În ziua imediat următoare (15.12.2016) apelului balticilor, şeful 
Statului Major General al Forţelor Armate ale Rusiei, Valeri 
Gherasimov, citat de Agenţia de ştiri Ria Novosti, a declarat: 
„A crescut activitatea forţelor maritime militare ale NATO în 
Mările Barents, Baltică şi Neagră şi această activitate are un 
caracter distructiv şi provocator”. 
Potrivit acestuia, în Europa, pe linia de contact cu Rusia, 
„NATO îşi consolidează contingentele armate, acumulează 
arme şi îşi dezvoltă infrastructura militară. Comparativ cu anul 
trecut, în 2016 a crescut, în mod semnificativ, numărul de 
aplicaţii ale Alianţei Nord-Atlantice şi de zboruri ale aviaţiei de 
recunoaştere […]”, a susţinut Gherasimov în cadrul unui 
briefing pentru ataşaţii militari străini acreditaţi în Federaţia 
Rusă.  

Pe cale de consecință, atât factorii militari, cât și cei diplomatici 
ai Rusiei au declarat că „Moscova va răspunde proporţional la 
noile ameninţări din partea NATO”.  

Directorul Departamentului pentru Cooperare Europeană, 
Andrei Kelin, a declarat, în cadrul unui interviu acordat 
Agenţiei de ştiri RIA Novosti: „[…] observând modul în care se 
dezvoltă infrastructura militară şi se consolidează prezenţa 
militară pe flancul de est al Alianţei este evident că se afectează 
în mod direct securitatea noastră şi acest fapt îl vom lua în 
considerare în cadrul planificării noastre militare. […] 
Măsurile vor fi direct proporţionale cu noile ameninţări şi 
forme de presiune care vor fi exercitate asupra noastră din 
partea NATO”.  

Kelin a mai declarat: „Rusia va pregăti un răspuns la apariţia 
în Marea Neagră a unei grupări militare permanente a NATO 
la care să participe state din afara regiunii. Acesta a menţionat 
că, anterior, niciodată nu s-a ridicat problema prezenţei unei 
grupări a NATO în Marea Neagră. Dimpotrivă, state NATO, 
mai ales Turcia şi România, au continuat să participe la 
operaţiuni precum «Black Sea For» şi «Black Sea Harmony» – 
activităţi comune ale flotelor statelor riverane la Marea 
Neagră, cu participarea inclusiv a Rusiei”. 

Șeful Statului Major General rus a ținut să itereze că „[…] 
Nivelul de încredere dintre NATO şi Rusia se află la cel mai 
scăzut nivel de la încheierea războiului rece. […] Vom continua 
practica desfăşurării de activităţi care vizează creşterea 
nivelului de încredere şi reducerea tensiunilor. Suntem deschişi 
dialogului în aceeaşi măsură în care sunt pregătiţi de acesta şi 
partenerii noştri”, a subliniat generalul Valeri Gherasimov, 
precizând că „[…] Dezvoltarea forţelor nucleare strategice ale 
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Rusiei în 2017 va fi menţinută la un nivel care să asigure 
descurajarea oricărei agresiuni”.  

Pentru ca precizarea șefului Statului Major General rus să nu 
rămână fără acoperire, comandantul Grupului Balistic Strategic 
al Rusiei, generalul Serghei Karakaev a completat: „În prezent, 
forţele balistice strategice ale Rusiei dispun de 400 de rachete 
intercontinentale dotate cu focoase nucleare, 99% fiind 
disponibile pentru atac, iar Rusia pune accent pe dezvoltarea 
grupurilor de atac ale forţei balistice strategice în sens 
calitativ”. 

„Organizația Tratatului de Securitate Colectivă pregăteşte 
un răspuns pentru NATO”  

La rândul lor, liderii ţărilor membre ale Organizaţiei Tratatului 
de Securitate Colectivă (OTSC) – Armenia, Belarus, Kazahstan, 
Kîrgîzstan, Rusia şi Tadjikistan) – au discutat la Sankt 
Petersburg modalităţile posibile de a răspunde la activitatea în 
creştere a NATO la frontierele blocului militar. Secretarul 
general al OTSC, Nikolai Bordiuja a declarat pentru Izvestia.ru 
(Rusia): „Trebuie să înţelegem clar ce se întâmplă în jurul 
graniţelor noastre, de ce NATO concentrează armament, 
creează infrastructură, redislocă patru batalioane suplimentare 
(în ţări NATO din Europa de Est). Pentru ce se fac toate 
acestea? Si cum se schimbă în ansamblu situaţia în domeniul 
securităţii? Cum să reacţionăm, pentru a nu fi prea târziu? […] 
Noi nu putem rămâne tăcuţi şi să nu facem nimic, văzând cum 
ţările din jurul nostru sunt înţesate de armament şi de 
contingente. […]” 

Serbia îşi întăreşte forţele aeriene cu avioane ruseşti şi 
elicoptere europene  

Reuters, via Agerpres (15.12.2016), reconfirmă faptul că Serbia, 
îngrijorată de insecuritatea estului Alianței Nord Atlantice, 
intenţionează să-şi întărească forţele aeriene în 2017 prin 
achiziţionarea de aparate şi echipamente atât din Rusia, cât şi 
din Uniunea Europeană. Serbia încearcă să facă echilibristică 
între menţinerea relaţiilor tradiţionale cu Rusia, o naţiune slavă 
ortodoxă, şi aderarea la Uniunea Europeană şi legături mai 
strânse cu NATO, deşi nu intenţionează să se alăture Alianţei 
atlantice, a transmis Reuters. 

Vladimir Putin: „Singura problemă este că Rusia nu are 
nicio intenţie să atace pe cineva”.  

În discursul său anual la reuniunea din 27 octombrie 2016 a 
Clubului internațional de discuții Valdai, Vladimir Puțin a spus, 
între altele, cu referire la Statele Unite și principalii ei aliați: 
„Desigur, poate fi o misiune plăcută şi chiar profitabilă să te 
înfăţişezi ca apărător al civilizaţiei, împotriva noilor barbari. 
Singura problemă e că Rusia nu are nicio intenţie să atace pe 
cineva. Asta e chiar absurd. […] E de negândit, stupid şi 
complet nerealist. Numai Europa are 300 de milioane de 
oameni. Toate statele membre ale NATO, împreună cu SUA, au, 
probabil, o populaţie totală de 600 de milioane. Iar Rusia nu 
are decât 146 de milioane. E pur şi simplu absurd să concepi 

astfel de idei. Şi cu toate astea, ei le folosesc pentru a-şi urmări 
scopurile politice”. 

America nu e o „banana republic”, ci o mare putere. 
Corectaţi-mă dacă greşesc!  

Președintele Federației Ruse nu a lăsat nesancționată nici ceea 
ce el a numit „O altă problemă imaginară, de proporţii mitice, 
este ceea ce eu numesc isteria din SUA legată de presupusul 
amestec al Rusiei în alegerile prezidenţiale americane. […] 
Statele Unite au o mulţime de probleme urgente reale, […] dar 
se pare că elitele nu au nimic de oferit pentru a linişti 
societatea şi, de aceea, încearcă să distragă atenţia publică 
arătând cu degetul la presupuşi hackeri, spioni şi agenţi de 
influenţă ruşi. […] Trebuie să mă întreb, şi vă întreb şi pe 
dumneavoastră: îşi imaginează cineva la modul serios că Rusia 
poate influenţa în vreun fel alegerea poporului american? În 
cele din urmă, America nu e o «banana republic», ci o mare 
putere. Corectaţi-mă dacă greşesc!” 

În primă și ultimă instanță, securitatea cibernetică a superputerii 
mondiale nu este un fapt banal, despre a cărei vulnerabilități să 
se facă dezvăluiri publice, chiar de către CIA, afară de situațiile 
în care: 
1. tranșarea adversităților dintre Central Intelligence Agency și 
National Security Agency ar fi nodul gordian al securității 
națiunii americane, ceea ce, funcție de circumstanțe, în egală 
măsură poate fi adevărat sau fals; 
2. un casus belli între America și Rusia ar prima în fața păcii 
lumii; 
3. John Brenan ar fi o „cârtiță” a inamicilor SUA sau, pur și 
simplu, un director iresponsabil al CIA. 

Un astfel de raționament este obligatoriu, dacă avem în vedere 
avertismentul atribuit lui Henry Kissinger: „Dacă nu auziți 
tobele războiului, înseamnă că sunteți surzi!” în articolul-
ficțiune al publicaţiei britanice de satiră dailysquib.co.uk. 
Avertismentul, deşi ficţiune, a fost readus în actualitate, dată 
fiind cascada de „întâmplări” venite parcă să confirme 
predicțiile.  

Citându-l pe Vladimir Putin, ne întrebăm şi noi: „Dacă lucrurile 
vor continua pe aceeaşi cale, la ce viitor se poate aştepta 
lumea? Avem răspunsuri la întrebările legate de asigurarea 
stabilităţii, securităţii şi creşterii economice sustenabile? Ştim 
în ce fel vom putea construi o lume mai prosperă? Deşi e trist 
să o recunoaştem, nu există consens asupra acestor chestiuni în 
lumea contemporană.” 

Unde nu este consens, este loc de gâlceavă, spunem noi. Numai 
că gâlceava mai marilor lumii se dispută pe viața sau moartea 
popoarelor din „cordonul sanitar” trasat de strategii viitorului 
război din Scandinavia până la porțile Asiei Mici. Nu 
întâmplător, la începutul lunii octombrie 2016, în cel mai mare 
exercițiu de mobilizare cunoscut vreodată, administrațiile 
guberniale și 4 milioane de ruși din Districtul militar Sud-Vest 
au trecut de la starea de pace la cea război. Rusia s-a revitalizat 
ca putere militară pentru a putea riposta. Rusia nu trebuie 
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provocată, căci va reacționa precum ursul zgândărit de hăitașul 
prost la gura vizuinii. 

 
Gorbaciov: «este evident că acum lumea e 
copleşită de probleme şi se pregăteşte de 

război. Politicienii sunt debusolaţi şi 
pierduţi.» 

 
 
 
      Ultimul lider al Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, scrie 
într-un editorial pentru Time, că lumea contemporană pare 
că este copleşită de probleme, în timp ce politicienii sunt 
confuzi şi pierduţi, iar situaţia actuală este mult prea 
periculoasă. 

ihail Gorbaciov atrage atenţia că nicio problemă nu 
este mai urgentă decât militarizarea politicii şi 
lansarea unei noi curse a înarmării atât dinspre Rusia, 

cât şi dinspre NATO. 

„Lumea contemporană este copleşită de probleme. Politicienii 
par a confuzi şi pierduţi. Dar nicio problemă nu este mai 
urgentă decât militarizarea politicii 
şi noua cursă a înarmării. Oprirea 
şi inversarea acestei curse 
ruinătoare trebuie să fie prioritatea 
noastră. Situaţia curentă este mult 
prea periculoasă. Mai multe trupe, 
tancuri şi autovehicule blindate sunt 
aduse în Europa. NATO şi Rusia 
obişnuiau să-şi desfăşoare la 
distanţă forţele şi armele, dar acum 
sunt mai aproape ca niciodată şi nu 
au cum să rateze ţinta”, a scris 
Gorbaciov în Time. 

Fostul conducător sovietic afirmă că în timp ce multe state ale 
lumii nu pot să finanţeze nevoile sociale esenţiale ale 
cetăţenilor, cheltuielile militare continuă să crească de la an la 
an. 

„Banii se găsesc uşor pentru arme sofisticate ale căror puteri 
distructive sunt comparabile cu cele ale armelor de distrugere 
în masă, pentru că submarinele pot să devasteze jumătate dintr
un continent cu o singură salvă, iar sistemele de apărare 
antirachetă subminează ideea de stabilitate strategică

Liderii politici şi militari adoptă o doctrină din ce în ce mai 
beligerantă şi periculoasă, în vreme ce comentatorii şi 
personalităţile din televiziune se alătură „corului belicos
notează Gorbaciov. 

„Totul arată ca şi cum lumea se pregăteşte pentru un mare 
război.” 

M
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cum lumea se pregăteşte pentru un mare 

Mihail Gorbaciov remarcă faptul că, astăzi, ameninţarea 
nucleară pare să fie din nou o realitate, iar relaţiile dintre marile 
puteri au urmat în ultimii ani traiectoria rău şi mai rău, în timp 
ce avocaţii înarmării şi reprezentanţii industriei militare îşi 
freacă mâinile. 

„Trebuie să ieşim din această situaţie. Trebuie să reluăm 
dialogul politic orientat spre decizii şi acţiuni comune
propune Gorbaciov. 

Fostul lider sovietic spune că viziunea potrivit cărei
trebui concentrat pe lupta antiterorism 
importantă – nu este suficientă.
Scopul ar trebui să fie din nou prevenirea războaielor, 
eliminarea treptată a cursei înarmării şi reducerea arsenalelor de 
arme. Scopul este să ajungem la un acord care să nu includă 
doar armele nucleare, dar şi sistemele antirachetă şi stabilitatea 
strategică, spune Gorbaciov. 

„În lumea modernă, războaiele trebuie incriminate, deoarece 
niciuna dintre problemele globale cu care ne confruntăm 
sărăcia, mediul, migraţia, creşterea populaţiei sau lipsa de 
resurse – nu pot fi rezolvate prin război.

Mihail Gorbaciov a cerut Consiliului de Securitate ONU să 
adopte o rezoluţie prin care să declare că un război nuclear este 
inacceptabil şi trebuie evitat. Acesta susţine că iniţiativa pentru 
o astfel de măsură ar trebui să vină de la Donald Trump sau 
Vladimir Putin, preşedinţii ţărilor care deţin peste 90% din 
focoasele nucleare la nivel mondial şi au, implicit, o anume 
responsabilitate. 

„Astăzi, greutatea fricii şi stresul păstrării ei este simţită de 
milioane de oameni, iar principalele cauze sunt militarizarea, 
conflictele armate, cursa înarmării şi sabia lui Damocles pe 
care o reprezintă armele nucleare. Să scapi lumea de această 
frică înseamnă să-i faci pe oameni mai liberi. Acesta ar trebui 
să devină un obiectiv comun. Multe alte probleme ar fi atunci 
mai uşor de rezolvat”, spune Gorbaciov.
decide şi a acţiona este acum”, a conchis fostul lider rus.

 
Putin a ordonat aviației militare

pregătească de război

       Vladimir Putin a ordonat forțelor aeriene din Rusia să 
se pregătească pentru „o perioadă de război
ministrul Apărării, Sergey Shoigu. 

eclarația a fost făcută în timpul unei inspecții pentru a 
verifica pregătirea de luptă a sistemelor de apărare 
antiaeriană, capacitatea forțelor aeriene în caz de alertă 

și respingerea unei eventuale agresiuni împotriva Rusiei, scrie 
DailyMail. 

Declarația vine în contextul tensiunilor sporite cu 
Vladimir Putin a întărit în ultimele luni puterea militară a 

D
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Rusiei. Ministrul Apărării a adăugat că și batalioanele terestre 
armate au început să inițieze demersuri pentru a
interacțiunea.  

 
Profeția Sfântului Paisie Aghioritul din 
anii 1991-1992: Din Siria va începe al 

Treilea Război Mondial
 
         Turcia va fi căsăpită de ruși și sfâșiată. Marile orașe 
vor deveni ruine. Cei care vor participa la acest război se 
vor pierde  
 

venimentele de pe frontul sirian, dar mai ales escaladarea 
ostilităților, i-au făcut pe mulți să ia în calcul izbucnirea 
unui nou război mondial. Această posibilitate nu mai 

părea de domeniul fantasticului în urmă cu un an, 
faptul că însuși premierul Rusiei, Dmitri Medvedev a evocat
în contextul invaziei Siriei de către trupe saudite 

Apropierea unui nou război mondial a fost însă prevăzută cu ani 
înainte de izbucnirea conflictului din Siria. În lumea ortodoxă 
este binecunoscut avertismentul Sfântului Părinte Paisie 
Aghioritul. Acesta ar fi spus înainte de trecerea la Domnul: 
„Când va începe din Siria … se va generaliza. Din Siria va 
începe al Treilea Război Mondial! Rugați-vă neîncetat!

Ulterior, această profeție a fost făcută și de Episcopului grec 
Antonie, Mitropolit de Sisaniou și Siatistis. Aflat în spital, după 
ultima operație suferită, Episcopul Antonie ar fi spus: „
când va începe răul din Siria, să începeți să vă rugați!
Mărturia a venit din partea unui ucenic al său.  

Interesant este că aceste cuvinte au fost postate pe un blog 
grecesc pe 11 august 2011, când încă în Siria nu izbucnise 
războiul, ci țara era marcată de proteste și de acțiunile de 
reprimare ale regimului. Abia în iulie 2012, ONU a
Siria este în stare de război civil. Autoritățile siriene susțin însă 
că este vorba de un război antiterorist.  

Revenind la Sf. Paisie, acesta a mai oferit profe
războaielor, iar cuvintele sale s-au adeverit de fiecare dată. 

În volumul Cuviosul Paisie Aghioritul. Mărturii ale 
închinătorilor există mai multe declarații privind profeții făcute 
de Sf. Paisie care se leagă de izbucnirea unui conflict mondial 
care ar putea începe din Siria.  

Astfel, Karafeizis Vasile, ofițer în rezervă al Armatei Greciei 
susține în respectivul volum că: „Starețul mi
continuare că diavolul urmărește distrugerea omului, însă 
Dumnezeu nu îngăduie să se facă aceasta. Dar ce face El? 
Îngăduie diavolului să facă rău până la un punct, dar 
atunci când din acest rău va ieși un bine. Apoi a spus că ceea 
ce a pățit Irakul, va păți și Turcia de la o putere aliată și mai 
ales de la americani. Își va pierde chiar și prietenii cei mai 

E

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017

și batalioanele terestre 
țieze demersuri pentru a-și îmbunătăți 

ția Sfântului Paisie Aghioritul din 
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vă neîncetat!”.  

și de Episcopului grec 
și Siatistis. Aflat în spital, după 

ție suferită, Episcopul Antonie ar fi spus: „Atunci 
ți să vă rugați!”. 

Interesant este că aceste cuvinte au fost postate pe un blog 
grecesc pe 11 august 2011, când încă în Siria nu izbucnise 

țara era marcată de proteste și de acțiunile de 
reprimare ale regimului. Abia în iulie 2012, ONU a decretat că 

țile siriene susțin însă 

Revenind la Sf. Paisie, acesta a mai oferit profeții pe subiectul 
au adeverit de fiecare dată.  

Cuviosul Paisie Aghioritul. Mărturii ale 
ții privind profeții făcute 

de Sf. Paisie care se leagă de izbucnirea unui conflict mondial 

rezervă al Armatei Greciei 
țul mi-a explicat în 

ște distrugerea omului, însă 
Dumnezeu nu îngăduie să se facă aceasta. Dar ce face El? 
Îngăduie diavolului să facă rău până la un punct, dar numai 

și un bine. Apoi a spus că ceea 
țit Irakul, va păți și Turcia de la o putere aliată și mai 

și va pierde chiar și prietenii cei mai 

buni, pe germani. De asemenea, a spus că in Italia va apăr
un nou Mussolini, în Germania un nou Hitler, iar Comunitatea 
Europeană se va dizolva”. Toate acestea au fost afirmate de 
sfântul Paisie în 1992!  

Un alt ofițer în rezervă, generalul Alexandru Iconomu, relatează 
că starețul i-a spus în 1994: „Tu nu trebu
te temi de Turcia, căci ea se va destrăma. O vor destrăma chiar 
aliații ei. În Bosnia se va forma un stat musulman (în acea 
vreme nu exista acest stat). Dar acest fapt se va întoarce 
împotriva lor, a musulmanilor, deoarece în acest 
mai târziu și statul Kurd în inima ei (a Turciei)

Dar cea mai interesantă mărturie despre prorocirea Sf. Paisie 
vine din partea lui Vasilis Stavros, fost ofi
teolog. Conform acestuia, încă din 1991 părintele Paisie i
despre soarta Turciei și a Instanbulului (fostul Constantinopol): 
„Turcia se va dezmembra. Această dezmembrare, nouă, 
grecilor, ne va fi de folos. Atunci 
eliberate. La fel și Constantinopolul, va fi eliberat și va 
redeveni oraș grecesc. Biserica Sfânta Sofia se va deschide 
va sluji din nou in ea”.  

Tot în 1991, profesorul de educație fizică Anestis Mavrokefalos 
spunea că Sf. Paisie l-a avertizat despre războiul care urmează 
care va opune Rusia și Turcia. „Ascultă, după 
turcilor, ruşii vor coborî în strâmtori, dar nu ca să ne ajute pe 
noi. Ei vor avea alte interese. Însă, fără să vrea, ne vor ajuta pe 
noi. Atunci turcii, ca să apere strâmtorile, care au importanţă 
strategică, vor concentra acolo şi alte forţe. 
retrage trupele din teritoriile ocupate. Atunci, celelalte ţări ale 
Europei, Anglia, Franţa, Italia şi încă cinci
Uniunii Europene vor vedea că Rusia va ocupa teritorii şi îşi 
vor spune: «Nu mergem şi noi acolo ca să luăm 
Toţi însă vor dori «partea leului». Şi astfel, vor intra şi 
europenii în război. 

Trupele greceşti vor păzi doar graniţele. Faptul că ele nu vor 
lua parte la acest război va fi pentru noi o mare binecuvântare 
a lui Dumnezeu. Căci cei 
care vor participa la 
război se vor 
pierde...Atunci, fiindcă 
grecii se vor înfricoşa, 
mulţi se vor întoarce la 
Biserică, la Dumnezeu şi 
se vor pocăi. Şi, pentru că 
va exista pocăinţa, grecii 
nu vor păţi nimic rău. 
Dumnezeu se va milostivi 
de Grecia, deoarece lumea se va întoarce către Biserică, către 
monahism şi vor începe să se roage. Mulţi turci se vor boteza 
creştini”.  

Ultima mărturie consemnată în carte datează tot din 1991. 
Asemănările cu ceea ce se petrece 25 de ani mai târziu sunt 
teribile. Relatarea aparține unui monah de la Muntele Athos, 
care a stat de vorbă cu Sf. Paisie, şi povesteşte că acesta i
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buni, pe germani. De asemenea, a spus că in Italia va apărea 
un nou Mussolini, în Germania un nou Hitler, iar Comunitatea 

”. Toate acestea au fost afirmate de 

țer în rezervă, generalul Alexandru Iconomu, relatează 
Tu nu trebuie să te mâhnești și să 

te temi de Turcia, căci ea se va destrăma. O vor destrăma chiar 
ții ei. În Bosnia se va forma un stat musulman (în acea 

vreme nu exista acest stat). Dar acest fapt se va întoarce 
împotriva lor, a musulmanilor, deoarece în acest fel se va crea 

și statul Kurd în inima ei (a Turciei)”.  

Dar cea mai interesantă mărturie despre prorocirea Sf. Paisie 
vine din partea lui Vasilis Stavros, fost ofițer de poliție și 
teolog. Conform acestuia, încă din 1991 părintele Paisie i-a spus 

și a Instanbulului (fostul Constantinopol): 
Turcia se va dezmembra. Această dezmembrare, nouă, 
grecilor, ne va fi de folos. Atunci ținuturile noastre vor fi 

și Constantinopolul, va fi eliberat și va 
grecesc. Biserica Sfânta Sofia se va deschide și se 

ție fizică Anestis Mavrokefalos 
a avertizat despre războiul care urmează și 

Ascultă, după provocarea 
turcilor, ruşii vor coborî în strâmtori, dar nu ca să ne ajute pe 
noi. Ei vor avea alte interese. Însă, fără să vrea, ne vor ajuta pe 
noi. Atunci turcii, ca să apere strâmtorile, care au importanţă 
strategică, vor concentra acolo şi alte forţe. Pentru aceasta vor 
retrage trupele din teritoriile ocupate. Atunci, celelalte ţări ale 
Europei, Anglia, Franţa, Italia şi încă cinci-şase state ale 
Uniunii Europene vor vedea că Rusia va ocupa teritorii şi îşi 
vor spune: «Nu mergem şi noi acolo ca să luăm nişte teritorii?» 
Toţi însă vor dori «partea leului». Şi astfel, vor intra şi 

doar graniţele. Faptul că ele nu vor 
lua parte la acest război va fi pentru noi o mare binecuvântare 

umea se va întoarce către Biserică, către 
monahism şi vor începe să se roage. Mulţi turci se vor boteza 

Ultima mărturie consemnată în carte datează tot din 1991. 
Asemănările cu ceea ce se petrece 25 de ani mai târziu sunt 

ține unui monah de la Muntele Athos, 
care a stat de vorbă cu Sf. Paisie, şi povesteşte că acesta i-a zis: 
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„Turcii ne vor lovi, dar Grecia nu va suferi prea mult. Nu va 
trece mult timp după atacul turcilor şi rușii îi vor lovi pe turci şi 
îi vor căsăpi.  

Aşa cum rupi o coală de hârtie, tot aşa va fi sfâşiată Turcia. O 
treime din turci vor fi ucişi, o treime se vor încreştina, şi o 
treime va merge în adâncurile Asiei. Folosirea apelor 
Eufratului de către turci pentru irigaţii va fi o preînştiinţare că 
a început pregătirea marelui război care va urma. 

După destrămarea Turciei, Rusia, va continua războiul până va 
ajunge în Golful Persic şi îşi va opri trupele lângă Ierusalim. 
Atunci puterile occidentale îi vor soma pe ruşi şi le vor da 6 
luni. Rusia însă nu-şi va retrage trupele şi atunci puterile 
occidentale vor începe să aducă trupe pentru a-i ataca pe ruşi. 

Războiul care va izbucni va fi mondial şi în cele din urmă vor 
pierde ruşii. Se va vărsa mult sânge. Marile oraşe vor deveni 
ruine. Dar noi, grecii, nu vom participa la acest război. Toţi cei 
din jurul nostru se vor sfâşia unii pe alţii, însă noi vom sta de
parte.”  

Sfântul Paisie Aghioritul a fost unul dintre cei mai iubi
apreciați preoți de la Muntele Athos. Era vizitat anual de m
persoane din toată lumea. A murit în 1994 și a fost canonizat în 
2015.  

 
Coperta «The Economist» 2017 

     „Lumea în 2017” a publicaţiei The Economist face 
predicţii sumbre folosind cărţi de tarot criptice 

nfluenta publicaţie The Economist a lansat în luna 
decembrie tradiționala sa ediţie de sfârşit de an în care 
prezice evenimente din anul care va urma.  

Ediția din 2017 este prezentată într-un mod foarte ocult: un 
pachet de cărţi de tarot modificat cu simboluri criptice. 

Dacă ați crezut că 2016 nu a fost un an grozav, ei bine, 
Economist nu pare să fie prea optimist nici cu privire la anul 
2017. Într-adevăr, pe coperta sa „Lumea în 2017
prezice moarte și tumult într-un context ocult întunecat, 
folosind cărți de tarot și simbolism criptic.  

Atunci când The Economist a publicat coperta „
2015”, site-ul The Vigilant Citizen a publicat un articol amplu 
cu privire la aceasta, urmărind să decripteze simbolurile care 
făceau aluzie la diferite agende ale elitei.  

Într-adevăr, The Economist nu este o revistă oarecare, este o 
„prestigioasă” publicaţie deţinută de oamenii puternici. A
cum The Vigilant Citizen scria în articolul din 2015: 

I 
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Turcii ne vor lovi, dar Grecia nu va suferi prea mult. Nu va 
șii îi vor lovi pe turci şi 

Aşa cum rupi o coală de hârtie, tot aşa va fi sfâşiată Turcia. O 
treime din turci vor fi ucişi, o treime se vor încreştina, şi o 
treime va merge în adâncurile Asiei. Folosirea apelor 
Eufratului de către turci pentru irigaţii va fi o preînştiinţare că 

eput pregătirea marelui război care va urma.  

După destrămarea Turciei, Rusia, va continua războiul până va 
ajunge în Golful Persic şi îşi va opri trupele lângă Ierusalim. 
Atunci puterile occidentale îi vor soma pe ruşi şi le vor da 6 

i va retrage trupele şi atunci puterile 
i ataca pe ruşi.  

Războiul care va izbucni va fi mondial şi în cele din urmă vor 
Se va vărsa mult sânge. Marile oraşe vor deveni 

vom participa la acest război. Toţi cei 
din jurul nostru se vor sfâşia unii pe alţii, însă noi vom sta de-o 

Sfântul Paisie Aghioritul a fost unul dintre cei mai iubiți și 
ți preoți de la Muntele Athos. Era vizitat anual de mii de 

și a fost canonizat în 

Coperta «The Economist» 2017 – Analiză 

„Lumea în 2017” a publicaţiei The Economist face 
predicţii sumbre folosind cărţi de tarot criptice  

a lansat în luna 
ționala sa ediţie de sfârşit de an în care 

un mod foarte ocult: un 
pachet de cărţi de tarot modificat cu simboluri criptice.  

crezut că 2016 nu a fost un an grozav, ei bine, The 
nu pare să fie prea optimist nici cu privire la anul 

Lumea în 2017”, publicația 
un context ocult întunecat, 

a publicat coperta „Lumea în 
a publicat un articol amplu 

cu privire la aceasta, urmărind să decripteze simbolurile care 

nu este o revistă oarecare, este o 
„prestigioasă” publicaţie deţinută de oamenii puternici. Așa 

scria în articolul din 2015:  

„În mod normal, nu aş dedica un articol întreg ca să analizez 
coperta unei publicații, dar nu e o publicaţie oarecare. Este 
vorba de The Economist și este direct legată de elita mondială. 
Este parțial deținută de familia de bancheri Rothschild din 
Anglia și redactorul său şef, John Micklethwait, a participat de 
mai multe ori la Conferința Bilderberg 
care cele mai puternice persoane din lumea politicii, afacerilor 
financiare și mass-media discută despre politici globale. 
Rezultatul acestor reuniuni este un secret total. Prin urmare, 
pot să spun că cei de la The Economist
majoritatea oamenilor nu le cunosc.”  

În timp ce unele imagini de pe acea copertă din 2015 fac 
referire la evenimente evidente, altele au fost extrem de criptice 
– chiar „codificate” – așa că nu au fost niciodată explicate în 
mod satisfăcător.  

Ediția din acest an este chiar și mai enigmatică. Aceasta 
folosește Tarotul pentru a prezice evenimentele care vor avea 
loc în anul 2017.  

Primul lucru pe care cineva îl poate spune despre această 
copertă este că e ocultă. Despre tarot se spune într
include, în cadrul simbolismului său, totalitatea misterelor 
oculte transmise de societățile secrete. De asemenea, având în 
vedere că acele cărţi de tarot din suita Arcana Major mai sunt 
denumite şi „atuuri” (trumps), a fost o modalitate foarte bună de 
a sublinia faptul că anul viitor va fi considerabil influen
alegerea lui Trump.  

Tarot  

Utilizarea cărţilor de tarot pentru a prezic
publicație care este deținută de elita ocultă, este destul de 
potrivită. De-a lungul secolelor, au fost create mai multe 
versiuni ale Tarotului. Cu toate acestea, cele mai multe dintre 
ele conțin același simboluri care fac aluzie la teme
Ocultiștii sunt de acord că Tarotul provine din Egiptul antic. 

„Cartea lui Thoth a fost un rezumat al învă
egiptenilor. După decăderea civilizației lor, această învățătură 
s-a cristalizat într-o formă hieroglifică sub formă 
acest Tarot a devenit parțial sau în întregime uitat sau greșit 
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În mod normal, nu aş dedica un articol întreg ca să analizez 
ții, dar nu e o publicaţie oarecare. Este 

și este direct legată de elita mondială. 
țial deținută de familia de bancheri Rothschild din 

și redactorul său şef, John Micklethwait, a participat de 
ța Bilderberg – întâlnirea secretă în 

care cele mai puternice persoane din lumea politicii, afacerilor 
media discută despre politici globale. 

Rezultatul acestor reuniuni este un secret total. Prin urmare, 
conomist știu lucruri pe care 

 

În timp ce unele imagini de pe acea copertă din 2015 fac 
referire la evenimente evidente, altele au fost extrem de criptice 

șa că nu au fost niciodată explicate în 

ția din acest an este chiar și mai enigmatică. Aceasta 
ște Tarotul pentru a prezice evenimentele care vor avea 

 

Primul lucru pe care cineva îl poate spune despre această 
copertă este că e ocultă. Despre tarot se spune într-adevăr că 
include, în cadrul simbolismului său, totalitatea misterelor 

țile secrete. De asemenea, având în 
cele cărţi de tarot din suita Arcana Major mai sunt 

denumite şi „atuuri” (trumps), a fost o modalitate foarte bună de 
a sublinia faptul că anul viitor va fi considerabil influențat de 

Utilizarea cărţilor de tarot pentru a prezice viitorul, într-o 
ție care este deținută de elita ocultă, este destul de 

a lungul secolelor, au fost create mai multe 
versiuni ale Tarotului. Cu toate acestea, cele mai multe dintre 

țin același simboluri care fac aluzie la teme ezoterice. 
știi sunt de acord că Tarotul provine din Egiptul antic.  

Cartea lui Thoth a fost un rezumat al învățăturii ezoterice a 
ției lor, această învățătură 

o formă hieroglifică sub formă de Tarot; 
țial sau în întregime uitat sau greșit 
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înţeles, simbolurile sale desenate au căzut în mâinile falşilor 
ghicitori, precum și a furnizorilor de amuzament pentru public 
prin jocuri de cărți.” Manly P. Hall, Secretul Învăţăturii de 
toate vârstele 

Tarotul este o compilaţie extrem de densă de teme oculte şi 
simboluri, cuprinzând numerologie, noțiuni de cabala și 
alchimie.  

„Multe simboluri care apar pe cărțile de tarot au o importanţă 
masonică bine definită. Un numerolog pitagoreic va găsi, de 
asemenea, o relație importantă între numerele de pe cărţi și 
desenele care însoțesc numerele. Cabalistul va fi impresionat 
imediat de succesiunea semnificativă a cărților, iar alchimistul 
va descoperi anumite simboluri aparent fără sens, într-un vers 
al chimiei divine a transmutării și regenerării.” Ibid.  

Coperta publicaţiei The Economist a fost inspirată de pachetul 
de cărţi de tarot Rider-Waite, care a fost tipărit în 1909.  

 
Pachetul de cărţi de tarot Rider-Waite. 

Pachetul de cărţi de tarot Rider-Waite a fost conceput de 
proeminentul A.E. Waite, care a fost un inițiat al mai multor 
societăți secrete.  

„Waite s-a alăturat ordinului exterior al Ordinului Hermetic al 
Zorilor Aurii în ianuarie 1891 după ce a fost introdus de E. W. 
Berridge. În 1893 s-a retras din Zorii Aurii. În 1896 el s-a 
alăturat din nou ordinului exterior al Zorilor Aurii. În 1899 a 
intrat în al doilea ordin al Zorilor Aurii. A devenit mason în 
1901 și a intrat în Societatea Rosicruciană din Anglia în 1902. 
În 1903 Waite a fondat independentul şi rectificatul Ordin R. R. 
și A. C.  

Acest ordin a fost desfiinţat în 1914. Zorii Aurii a fost sfâșiat de 
lupte interne până la plecarea lui Waite în 1914; în iulie 1915 a 
format Frăția Crucii Roşii (a nu se confunda cu Societatea 
Rosicruciană).” 

Prin urmare, prin utilizarea pachetului de cărţi Rider-Waite 
pentru a prezice evenimentele din anul 2017, The Economist 
dezvăluie adevărata forță care face ca aceste predicții să se 
împlinească: Elita ocultă.  

Să ne uităm la simbolismul criptic găsit pe fiecare carte.  

Turnul 

 

Prima carte de pe „planeta Trump” este Turnul. Prin aceasta, 
coperta începe predicțiile pe o notă destul de sumbră. Ca şi 
turnul din pachetul Rider-Waite, cartea are desenat un turn care 
este distrus de un fulger venit de sus, o referire la Turnul Babel 
care a fost distrus de Dumnezeu. Această carte este în mod 
obişnuit asociată cu pericolul, criza, distrugerea şi eliberarea.  

„Această carte urmează imediat după Diavol în toate cărţile de 
tarot care o conţin și este asociată cu o schimbare bruscă, 
perturbatoare și distructivă.” – Bill Butler, Dicționarul cărţilor 
de tarot 

Pe coperta The Economist, turnul este înconjurat de mulțimi de 
oameni care dețin un steag roşu și un crucifix. De ce comuniștii 
și creștinii se înfruntă unii cu alții în timp ce turnul este distrus? 
Face The Economist aluzie la cele două forțe despre care se 
spune că l-au propulsat pe Trump la putere – Rusia și 
creștinismul conservator? Sau, poate, ea se referă la diviziunea 
tot mai mare între cele două grupuri opuse – Globaliștii/ 
liberali/ socialiști versus naționaliştii/ religioşi/ conservatori?  

Pe uşa turnului este bătută în cuie o hârtie. Pare o referinţă la 
Martin Luther.  

Judecata 

 

Donald Trump este așezat pe glob în timp ce ține o sferă și un 
sceptru – obiecte ce fac referire la monarhie. Cu alte cuvinte, 
Trump este regele lumii. Monarhia și democrația sunt sisteme 
politice, care sunt diferite. The Economist pare a prezice că 
Trump va conduce lumea ca un monarh.  

Mai mult decât atât, de ce este această imagine asociată cu 
cartea Judecății? Cartea din The Economist nu arată deloc ca şi 
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cartea Judecăţii din pachetul de tarot Rider-Waite, care-l 
înfăţişează pe îngerul Gabriel în ziua judecății așa cum este 
descris în Cartea Apocalipsei.  

Cartea Apocalipsei menționează de mai multe ori termenul 
„împărații pământului”. Despre ei se spune că se închină uneori 
lui Hristos şi, în alte paragrafe, se spune că se închină fiarei.  

„Și am văzut fiara și pe împărații pământului și armatele lor, 
adunate împreună ca să facă război împotriva Celui ce ședea 
călare pe cal și a oştii Lui.” – Apocalipsa 19:19  

Atunci când apar într-un context negativ, aceşti „împărați ai 
pământului” suferă la judecata simbolizată prin cele șapte 
sigilii, trâmbițe și vase, în cele din urmă încheindu-se cu 
înfrângerea lor de către călărețul calului alb, în capitolul 19. De 
fapt, este ciudat: există un cal alb pe copertă.  

Lumea 

 

Încă o carte: Lumea de pe The Economist nu arată deloc precum 
omoloaga sa din cărţile Rider-Waite. În tarot, cartea Lumea 
reprezintă finalul unui ciclu de viață, o pauză în viață înainte de 
următorul mare ciclu care începe cu nebunul. Este, de 
asemenea, asociat cu ideea de „unificare”.  

Pe versiunea The Economist vedem imagini reprezentând arta şi 
teatrul plutind deasupra a trei monumente. Două dintre ele au o 
arhitectură clasică pe care o găsim la Roma, Grecia, 
Washington și Paris. Piramida egipteană aduce cărţii o 
dimensiune mistică ezoterică.  

Aceste trei monumente reprezintă perfect influența istorică a 
„elitei oculte” asupra societății. Revendicând a fi păzitorii 
tainelor care provin din Egiptul antic, transmise generaţiilor 
următoare prin societăți secrete, cum ar fi Cavalerii Templieri, 
Francmasonii, Rosicrucienii și Illuminati bavarezi, elita a fost 
forța secretă din spatele profundelor schimbări culturale și 
politice.  

„Descinderea directă din programul principal al şcolilor 
ezoterice a fost încredințată unor grupuri deja bine 
condiționate pentru această muncă. Breslele, sindicatele și 
societățile de voluntariat au fost consolidate pe plan intern prin 
introducerea unui nou plan. Avansarea planului a cerut 
extinderea limitelor de supraestimare filosofică. Era necesară o 
Fraternitate Mondială, susținută de un program profund şi 

amplu de educaţie în conformitate cu «metoda». O astfel de 
Fraternitate nu ar putea include imediat toți oamenii, dar ar 
putea uni activitățile anumitor tipuri de oameni, de convingerile 
lor rasiale sau religioase sau națiunile din care provin. Aceștia 
erau oameni de «mers înainte», acei fii ai zilei de mâine, iar 
simbolul lor era un soare aprins ridicându-se peste munții 
estului.” – Manly P. Hall, Cheile Francmasoneriei 

Pe cartea din The Economist, liniile leagă cele trei clădiri ale 
puterii cu simboluri care reprezintă cultura populară. Cu alte 
cuvinte, elita ocultă produce o cultură populară unică și de 
coeziune, care se găseşte în întreaga lume.  

Sihastrul 

 

În timp ce cartea Sihastrul din pachetul de tarot Rider-Waite 
este destul de simplă, versiunea The Economist este densă și 
plină de agitaţii. Ea înfăţişează hoarde de oameni mărșăluind în 
timp ce ţin steaguri care resping TTIP (Parteneriatul de 
Investiţii şi Comerţ Transatlantic), TPP (Parteneriatul Trans-
Pacific) și UE (Uniunea Europeană). Alte steaguri spun pur şi 
simplu „STOP” și „NU”, care la modul general este 
globalizarea și agenda din jurul acesteia.  

Pustnicii trăiesc în izolare în afara societăţii și acești oameni vor 
să trăiască în izolare faţă de ordinea mondială.  

În partea din dreapta jos a imaginii este un glob crăpat, un alt 
semn amenințător care se referă la diviziunea profundă și la 
distrugere.  

Supraveghind scena fără zgomot, este acelaşi pustnic întâlnit pe 
pachetul de tarot Rider-Waite, care deține un baston și o lampă. 
Ce reprezintă el? Redăm sensul Pustnicului:  

„Pustnicul personifică astfel organizațiile secrete care timp de 
nenumărate secole au ascuns cu grijă lumina înțelepciunii 
antice faţă de ființele profane. Bastonul pustnicului este 
cunoașterea, care este singurul şi principalul sprijin de durată 
al omului. În pseudo-egipteanul tarot, pustnicul scutură lampa 
din spatele unei cape dreptunghiulare pentru a sublinia 
adevărul filosofic că înțelepciunea, dacă este expusă furiei 
ignoranţilor, ar fi distrusă ca o flacără infimă a unei lămpi 
neprotejate, de furtună. Corpul omului formează o manta prin 
care natura sa divină este slab vizibilă precum flacăra 
felinarului parțial acoperită. Prin renunțare – viața ermetică – 

actualitateactualitateactualitateactualitate    



 

        65656565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017 
       

 

omul atinge profunzimea caracterului și liniștea spiritului.” – 
Manly P. Hall, Secretul învăţăturii de toate vârstele 

Prin urmare, în cazul de față pustnicul reprezintă elita ocultă, 
„organizaţiile secrete” care au condus lumea timp de secole și 
au ascuns cunoaşterea ocultă faţă de profani (adică față de 
marile mase de oameni). Pustnicul privește în tăcere masele 
entuziasmate de naționalism, deoarece se va cădea în cele din 
urmă într-un complot și mai mare? Oricare ar fi cazul, cartea 
următoare nu este foarte optimistă.  

Moartea 

 

Această carte nu poate fi mai amenințătoare. La fel ca în 
versiunea Rider-Waite, cartea are un schelet așezat pe un cal 
alb. Pe versiunea The Economist, o ciupercă nucleară este în 
fundal, care face aluzie, probabil, la tensiuni ce urmează între 
puterile nucleare din întreaga lume (o ciupercă a fost, de 
asemenea, și pe coperta 2015). Alte calamități se găsesc pe 
carte, cum ar fi țânțarii (o referire la virusurile de tip zika?) şi 
un pește mort într-un râu secat (criză de apă în creștere în 
întreaga lume?).  

Detaliu ciudat: Cartea conţine același „soare arzător” în fundal 
pe care îl găsim şi pe cartea Lumea (cu culori inversate).  

„Domeniul în care seceră moartea este universul, iar cartea 
dezvăluie că toate lucrurile care cresc din pământ vor fi 
retezate şi se vor întoarce în pământ din nou.” – Manly P. Hall, 
Secretul învăţăturii de toate vârstele 

Magicianul 

 

Această carte este foarte asemănătoare cu omoloaga sa din 
Rider-Waite. În ambele cazuri, magicianul are o mână ridicată şi 
pe cealaltă spre pământ – o referire la axioma ermetică „precum 
sus, aşa şi jos”. În versiunea The Economist, magicianul poartă 
o cască VR (realitate virtuală) în timp ce lucrează la o 
imprimantă 3D.  

După cum prevede legea a treia a lui Arthur C. Clark: „Orice 
tehnologie suficient de avansată este imposibil de distins de 
magie”.  

Pe această carte, imprimarea 3D pare a fi o soluție „magică” 
pentru a crea locuințe low-cost – o industrie care este deja 
lansată. VR va fi, fără îndoială, mare lucru în 2017, mai multe 
produse fiind programate pentru a fi lansate în anii următori.  

Simbolul infinitului deasupra magicianului se poate referi la 
posibilitățile nelimitate ale ambelor tehnologii: Una poate crea 
lumi virtuale infinite, în timp ce cealaltă poate extinde foarte 
mult limitele resurselor.  

Roata Norocului 

 

Această carte se referă la viitoarele alegeri din trei națiuni 
europene: Franța, Germania și Țările de Jos. Marine Le Pen, 
Angela Merkel și Geert Wilders sunt atașați la o roată care se 
învârte pe lângă buletinele de vot electorale.  

În pachetul de tarot Rider-Waite, cartea Roata Norocului 
conţine o roată cu opt spițe – Ciclul necesității – un simbol 
esoteric care se referă la natura ciclică a vieții.  

Lumea politică este, de asemenea, ciclică și, potrivit The 
Economist, o zâmbăreaţă Marine Le Pen se îndreaptă spre 
partea de sus a roții în timp ce o bosumflată Merkel este invers 
şi cu capul în jos. Pentru a face și mai sumbră situația, Merkel 
se află lângă un nor întunecat în timp ce Le Pen este sub un cer 
senin frumos. Se îndreaptă Merkel spre o înfrângere amară? 
Controversata ei politică „a uşilor deschise” care a permis 
intrarea a peste un milion de refugiaţi în Germania în ultimii ani 
o va face să piardă?  

Pe de altă parte, va profita Le Pen de impulsul început prin 
Brexit și alegerea lui Trump? Va deveni Franţa o altă țară 
puternică condusă de „extrema-dreaptă” și naționalism? În timp 
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ce partidul politic al lui Le Pen: Frontul Naţional e înjosit și 
deseori este descris și ca fiind rasist, totuși el ar putea obține 
legitimitate politică în 2017.  

Geert Wilders, care este un alt candidat de „extremă-dreaptă”, 
este descris de către mass-media ca fiind „populist” și „rasist”. 
Totuși se pare că lucrurile vor merge bine pentru el de 
asemenea.  

În timp ce aceia care resping globalismul ar putea percepe 
această schimbare în peisajul politic ca pe o victorie, 
simbolismul acestei cărţi pare să spună: „Totul este parte a 
planului”. Într-adevăr, partidele politice, fie că este vorba de 
„extrema-dreaptă” sau „extrema-stângă”, fac parte din aceeași 
roată ce se învârte mereu, „ciclul necesității” care pune la putere 
pe oricine este necesar la acel moment specific. Cu alte cuvinte, 
impulsul naționalismului ar putea fi planificat de elite pentru a-
și putea realiza obiectivele.  

Steaua 

 

În tarot, cartea Steaua reprezintă bucuria, optimismul și starea 
de conexiune cu divinitatea. În versiunea The Economist, fețele 
a 15 tineri apar în interiorul stelelor galbene. Nu am putut 
identifica vreuna dintre aceste fețe. Unele dintre ele par să fie 
timpurii.  

Cine sunt acești oameni tineri? Se vor ridica ei ca nişte stele în 
2017? De ce există o stea căzătoare în centru? Ciudată carte.  

În concluzie  

Tarotul este cunoscut de către toți şi totuși camuflează, la 
vedere, cunoaşterea care a fost ascunsă faţă de „profani” timp 
de secole. Coperta cu cărți de tarot a publicaţiei The Economist 
realizează același scop: este tipărită în întreaga lume, dar sensul 
său adevărat va fi pe deplin înțeles doar de către puțini.  

Coperta a fost puternic inspirată de pachetul de tarot creat de 
A.E Waite, un ocultist proeminent și fondator al unor societăți 
secrete. Referindu-se la acest pachet de cărţi în mod specific și 
prin utilizarea simbolismul său foarte ermetic, The Economist 
arată spre adevărata filosofie a celor care conduc lumea.  

La fel ca și tarotul, Lumea în 2017 prezice tendințe diferite ce 
vor veni, în timp ce ascunde, în mod simbolic, funcționarea 

reală a mecanismelor. Într-adevăr, câteva dintre aceste cărţi 
sugerează existența unei „mâini ascunse”, o forță exterioară care 
nu doar observă ceea ce se petrece – ci ghidează în tăcere lumea 
spre direcţia în care este nevoie să se îndrepte.  

Iată şi ce putem citi la Semnificația coperții publicației „The 
Economist” de pe Rost:  

„Pe coperta ultimului număr al revistei The Economist, deținută 
de familia Rotschild, apar opt cărți de tarot modificate prin care 
cei de la revista amintită încearcă să facă o previziune la cum va 
arăta lumea în anul 2017.  

Prima carte este cartea The Tower, adică Turnul. Cartea arată 
două grupuri de oameni aflați față în față (care se confruntă) 
unul poartă secera și ciocanul, adică comuniștii/socialiștii/ateii, 
ceilalți crucea latină care simbolizează catolicii. În centru avem 
un turn cu o cruce care este despicat de un fulger provenit dintr-
un nor negru. Observăm că pe ușa turnului sunt niște coli de 
hârtie. Turnul reprezintă biserica catolică cu tezele reformei 
luterane bătute pe ușa sa (creștinătatea apuseană). Imaginea 
simbolizează distrugerea creștinismului vestic. Fulgerul e o 
veche reprezentare a diavolului. În Apocalipsă se vorbește că 
diavolul va coborî foc din Cer pe Pământ.  

Cartea de tarot a Turnului simbolizează distrugerea vechiului, 
criza, urmată de o perioadă de haos și nesiguranță dar, odată cu 
distrugerea, vine și creația… un nou început. Explozie, 
revelație, început.  

Cea de-a doua carte îl reprezintă pe Trump care are în mâini 
simbolurile monarhice ale puterii, el stă cu fundul pe steagul 
american și are globul pământesc ca un fel de tron. Este o 
imagine care ne duce cu gândul la Hristos Panteocrator 
(judecător), este prin urmare o imagine „comică” ce anunță o 
falsă judecată venită din partea unui pretins „salvator”.  

Cartea de tarot Judecătorul anunță și ea o schimbare venită în 
urma unei revelații, un nou început ca de pe urma unei sentințe. 
Cartea sugerează o anchetă sau un proces (la propriu sau la 
figurat) ale cărui rezultate ne vor schimba multe percepte.  

A treia carte The World, adică Lumea – guvernele, tribunalele și 
religiile lumii, artele, cărțile, presa, tot ce stă sub soare e 
controlat de așa-zișii Iluminaţi. După ce toate obstacolele au 
fost depășite, Lumea este ultimul scop de atins.  

Cartea de tarot Lumea simbolizează finalitatea acțiunilor, scopul 
final atins, un ciclu încheiat cu succes.  

A patra carte – Pustnicul: o mulțime de oameni pornind pe o 
cale descendentă împotriva TPP, TTIP și UE. În dreapta avem 
un glob cu America de Nord crăpată (criză). După instaurarea 
noii ordini o parte a populației se va opune.  
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Semnificația cărții de tarot: o parte a ta pe care trebuie să o 
confrunți, o problemă rămasă nerezolvată, întoarcerea atenției 
din exterior către interior, o interiorizare.  

A cincea carte, Moartea: moartea cu coasa, o bombă atomică 
niște ființe înaripate care ne duc cu gândul la Apocalipsă, un 
pământ arid, recolte distruse, râuri secate, un soare ro
nimicitor. Această carte ne arată pericolele ce pot veni ca o 
consecință a contestării Iluminaților.  

Semnificația cărții de tarot: mari transformări. În tarot 
„moartea” nu înseamnă moarte fizică ci mari provocări, 
obstacole, transformări profunde.  

A șasea carte, Magicianul: un om cu ochelari, la un calculator, 
apasă o imprimantă 3D care scoate pe bandă rulantă ceva ce 
seamănă cu bisericile din Vest, omul are soarele în spate care îi 
dă o aureolă de sfânt, are și un sceptru similar cu bastonul lui 
Moise. Aparent supremația tehnologiei, posibila apariție a 
inteligenței artificiale.  

A șaptea carte, Roata Norocului: Marine Le Pen, Angela 
Merkel și o altă figură politică din Olanda sau Luxemburg 
(după steagul din dreptul ei), lideri care fac parte dintr
simplu joc al așa-zișilor iluminați.  Semnificația cărții de tarot: 
bani, noroc, destin, soartă, totul se schimbă iar tu trebuie să 
accepți că nu poți controla toate acestea.  

A opta carte arată imagini ale unor vedete din muzică, în 
interiorul unor stele și, în centru, o stea căzătoare (cometa). Cei 
care vor face cum cer așa-zișii iluminați vor avea o
succes.  

Semnificația cărții de tarot: putere de creativitate.” 

Comentariu:  

Cartea Turnul de pe coperta revistei The Economist
prefigureze ceea ce afirma Albert Pike:  

„Vom dezlănțui nihiliștii și ateii și vom provoca un formidabil 
conflict social, care în toată grozăvia sa va arăta în mod clar 
națiunilor efectul ateismului absolut, originea sălbăticiei și a 
turbulențelor celor mai sângeroase.  Apoi peste tot, cetă
obligați să se apere de minoritatea mondială a revoluționarilor, 
îi vor extermina pe acei distrugători ai civilizației și mulțimea, 
dezamăgită de creștinism, ale cărei spirite deiste vor fi din acel 
moment fără busolă, nerăbdătoare pentru un ideal, dar fără să 
știe spre ce să-şi manifeste adoraţia, va primi adevărata 
lumină, prin manifestarea lui Lucifer, adusă în cele din urmă în 
faţa ochilor publicului.  

Această manifestare va rezulta din mișcarea generală 
reacționară care va urma distrugerii creștinismului și 
ateismului, ambele cucerite și exterminate în același timp.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017

ții de tarot: o parte a ta pe care trebuie să o 
ți, o problemă rămasă nerezolvată, întoarcerea atenției 

: moartea cu coasa, o bombă atomică și 
ște ființe înaripate care ne duc cu gândul la Apocalipsă, un 

pământ arid, recolte distruse, râuri secate, un soare roșu 
nimicitor. Această carte ne arată pericolele ce pot veni ca o 

ția cărții de tarot: mari transformări. În tarot 
„moartea” nu înseamnă moarte fizică ci mari provocări, 

: un om cu ochelari, la un calculator, 
bandă rulantă ceva ce 

seamănă cu bisericile din Vest, omul are soarele în spate care îi 
și un sceptru similar cu bastonul lui 
ția tehnologiei, posibila apariție a 

: Marine Le Pen, Angela 
și o altă figură politică din Olanda sau Luxemburg 

(după steagul din dreptul ei), lideri care fac parte dintr-un 
ția cărții de tarot: 

otul se schimbă iar tu trebuie să 

A opta carte arată imagini ale unor vedete din muzică, în 
și, în centru, o stea căzătoare (cometa). Cei 

șii iluminați vor avea o carieră de 

ția cărții de tarot: putere de creativitate.”  

The Economist pare să 

țui nihiliștii și ateii și vom provoca un formidabil 
nflict social, care în toată grozăvia sa va arăta în mod clar 
țiunilor efectul ateismului absolut, originea sălbăticiei și a 

Apoi peste tot, cetățenii, 
ți să se apere de minoritatea mondială a revoluționarilor, 

ției și mulțimea, 
știnism, ale cărei spirite deiste vor fi din acel 

moment fără busolă, nerăbdătoare pentru un ideal, dar fără să 
şi manifeste adoraţia, va primi adevărata 

mină, prin manifestarea lui Lucifer, adusă în cele din urmă în 

șcarea generală 
ționară care va urma distrugerii creștinismului și 

și exterminate în același timp.” 

 
Cui foloseşte creşterea economică

Ec. Aurel CORDA

         Suntem campionii Europei la creştere economică, dar 
şi la capitolul de cheltuieli bugetare ,,Ordine şi siguranţă 
publică”(servicii speciale, poliţie, jandarmerie, magistraţi
s.a.).  

e amintim că sporirea susţinută pe o perioada lungă de 
timp, a producţiei unei ţări, a veniturilor totale pe 
locuitor, reprezintă creşterea economică. Altfel spus 

creşterea economică reprezintă o creştere reală a PIB
a valorii tuturor bunurilor şi serviciilor finale produse într
în cursul unei perioade de timp şi destinate consumului brut. 
Creşterea economică reprezintă o componentă a dezvoltării 
economice, vizând în special latura cantitativă. Orice dezvoltare 
economică implică o creştere economică, dar nu orice creştere 
economică înseamnă şi o dezvoltare economică. Reprezintă o 
dezvoltare economică numai acea creştere economică însoţită 
de de modificări pozitive ale structurilor economice
sociale, ale mediului de viaţă, calitatea vieţii şi a conştiinţei 
umane.  
Începând din anul 2013, motoarele creşterii economice (sporirea 
populaţiei active, resursele naturale, acumularea de capital, 
progresul tehnic, organizarea muncii, consumul, investiţiile, 
politicile financiare-monetare-bugetare
exporturi), au trecut treptat de la atenţia acordată exporturilor 
nete, la cererea internă. Consumul privat şi
maxim de după 2008, pe fondul creşterii veniturilor disponibile 
ale populaţiei, fiind impulsionat de majorarea salariilor şi de 
inflaţia negative (C.-D.E.).  

Din păcate, cererea internă încurajează importurile care 
depăşesc cu mult exporturile, balanţă economică (măsoară 
diferenţa dintre importurile şi exporturile de mărfuri) fiind 
deficitară/ pasivă. Deci diferenţa dintre plăţile mai mari şi 
încasările mai mici care intră în ţară pentru operaţiuni de comerţ 
exterior, este deficitul comercial/ deficitul balanţei comerciale. 
Creşterea importurilor atrage după sine creşterea cheltuielilo
valutare care sunt mai mari decât încasările valutare care vin în 
România. Diferenţa o reprezintă deficitul de cont curent. O ţară 
cu deficit de cont curent, adică o ţară unde guvernul cheltuieşte 
mai mult decât încasează an de an din exporturi, trebuie 
găsească bani pentru a plăti facturile la importuri, statul fiind 
obligat să se împrumute din ce în ce mai mult. Practic aceste 
deficite, începând cu deficitul bugetar, din fiecare an se adună la 
datoria publică/ datoria naţională, la care se adaugă dob
aferente. Dacă statul nu poate obţine mai multe venituri atunci 
este obligat să taie din cheltuielile pentru investiţii, salarii în 
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sectorul public, asistenţă socială sau educaţie. Deci statul este 
obligat să se întindă cât îi este plapumă.  

Ce ne lipseşte că decidenţii noştri să transforme creşterea 
economică în dezvoltare economică, adică transformarea 
surplusului de valoare în bunăstarea populaţiei ?  

,,Comisia europeană pentru evaluarea performanţelor sociale şi 
a progresului social” condusă de celebrul ec. Joseph Stiglitz, în 
raportul său are în centrul atenţiei inegalitatea distribuirii 
veniturilor. În preambulul raportului se spunea ,,În urma 
faptului că nu se ţine seama de existenţa unor mari inegalităţi în 
distribuirea veniturilor apare un paradox, acela a unei creşteri 
economice statistice nereflectate în creşterea reală a 
standardului de viaţă”. 

 În ,,Raportul de ţară întocmit de Comisia europeană” se arată 
că deşi România este în topul creşterii economice în UE, dar şi 
în topul sărăciei, ceea ce arată că modelul de creştere economică 
din România nu lucrează în interesul populaţiei, adică nu este în 
beneficial cetăţenilor, iar Comisia europeană nu-l poate 
încuraja, a arătat şeful ,,Reprezentanţei Comisiei europene în 
România”, d-a Angela Filote.  

Mai simplu spus, creşterea economică nu este distribuită către 
toată lumea. Această creştere s-a bazat în special pe consum şi 
pe un export, competitiv doar prin costuri mici, care implică 
salarii mici, apreciază Angela Filote.  

Numai o creştere economică sănătoasă cu o valoare adăugată 
reflectată în P.I.B., ar putea să aducă venituri sigure şi 
bugetului. Dar este greu de conceput o autostrada liberă care să 
ne ducă de la creştere economică la dezvoltare economică, la 
bunăstare cu o economie caracterizată prin: ponderea încă 
redusă a activităţii productive şi a investiţiilor în total activitate 
economică; sporirea datoriei publice; ritmul importurilor mai 
mare decât ritmul exporturilor; evaziune fiscală; prezenţa unei 
economii subterane; supraevaluarea unor devize de lucrări; 
sifonarea banului public etc. 

 Prof. dr. Mircea Cosea spunea că drumul de la creştere ec. la 
bunăstare mai este barat de: funcţionarea economiei de piaţă pe 
baza relaţiilor de clientelism, prelevanta pricipiilor electorale 
prin reducerea ponderii investiţiilor etc.  

Încă de acum c. 150 ani, în momentul depunerii jurământului 
faţă de ţară, la 10 mai 1866, Carol I, domnitor (1866-1881) şi 
primul rege constituţional al României (1881-1914), pentru 
prima dată în România a fost restit cuvântul restructurare. ,,Un 
plan intern de înnoire a structurilor economice, politice şi 
militare ale ţării”. În ciuda acestei realităţi, cunoscute de zeci de 
ani, s-au pierdut ani de progres social, deoarece alambicatul 
aparat al statului nu s-a restructurat, iar guvernanţii nu ţin cont 
de legile economiei de piaţă, în faţă intereselor politice, 

electorale de moment. Exemplificăm cazul primăriei din 
Bucureşti care are un aparat administrativ format din 21.000 de 
salariaţi, cu mult mai mult faţă de primăria din Viena şi Berlin, 
etc. Sau numărul angajaţilor din unele servicii speciale, raportat 
la populaţie s-a mărit, întrecând state cu sute de milioane 
locuitori. La S.R.I. 70 % din bugetul alocat, reprezintă cheltuieli 
de personal.  

Economia rămasă nerestructurata continuă să producă pierderi, 
ritmul importurilor este mai mare decât ritmul exporturilor, 
calitatea produselor şi serviciilor lasă de dorit sub raportul 
competitivităţii, risipă, eşalonarea nelegală de datorii, facilitate 
fiscale pentru unii favoriţi politici, etc. Fluxurile de valută 
trimisă de cei ce muncesc în străinătate sunt că un balon de 
oxigen pentru o economie bolnavă, dar nu o vindecă dar îi 
prelungeşte viaţă.  

Din păcate vorbim şi de o economie unde lipseşte baza reală de 
finanţare, lipseşte substanţă necesară ,,exploziei” bunăstării 
tuturor. Există o colectare la buget sub aşteptări, care va genera 
renunţări de obiective propuse, sau în cel mai bun caz amânări, 
vom fi nevoiţi să apelăm la împrumuturi, la măriri de taxe şi 
impozite. Promisiunile din campanile nu se pot rezolva în timp, 
prin redistribuirea tezaurului ţării. Mutăm necazurile de pe 
partea stânga, pe partea dreapta a dimensiunii economiei 
româneşti. Excedentul de forţă de muncă din sectorul bugetar 
poate fi compensate cu deficitul din sectorul privat. Partea de 
productivitatea muncii nu a fost prioritatea nici unui guvern.  
Fostul consilier al guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu scria 
într-un articol că drumul spre bunăstare în anii următori este 
posibil dacă este o tendinţa constantă către echilibrul adecvat al 
preţurilor şi veniturilor care să încurajeze consumul numai prin 
refacerea legăturilor dintre bani şi muncă, venituri şi preţuri.  
În plus această bunăstare, pentru cea mai mare parte a populaţiei 
va veni în condiţiile în care P.I.B. va încorpora complexitate, 
profit, orientare către piaţă, iar feliile din tortul social vor fi 
altfel împărţite echitabil. Românii au reuşit după ani de zile de 
eforturi, privaţiuni, renunţări, în calea aspră de trecere de la 
structurile economiei de comandă la economia de piaţă, să fie 
codaşii Europei în ce priveşte salariul minim, iar diferenţele 
dintre pensia minimă şi cea maximă fiind apreciabilă, mai ales 
în zona celor care nu au contribuit la buget pentru această 
pensie. Trebuie revăzută la nivel macroeconomic, relaţia dintre 
inechitate şi echitate socială.  

Au trecut peste 2400 de ani de când celebrul filozof şi 
economist grec Aristotel (sec. IV i.Hr.), în studiile sale asupra 
organizării economiei, studii prezente în lucrările ,,Politică” şi 
,,Etică nicomahică”, afirmă că se impune existent unei justiţii 
(dreptate, corectitudine) la nivel un universal şi particular. 
Aristotel nu numai că respinge acumularea nelimitată a 
bogăţiei, dar este şi adeptul corectitudinii în repartiţia 
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veniturilor, iar această distribuţie, repartiţie făcându
principiul, ,,fiecăruia după meritele sale”.  

Incluzând particularul în general, Aristotel se interesează mai 
întâi de justiţia distributivă, care spune el, este dreptatea 
naturală şi implică acţiuni de echilibrare a valorii în procesul 
repartiţiei avuţiilor şi a veniturilor.  Filozoful se arată ostil unei 
distribuţii egale, căci estimează că adevărată dreptate constă în 
a-i da fiecăruia după meritele sale. Aristotel spunea că 
principiul de egalitate, de echivalență, se aplică în materie de 
justiţie comutativă (numită şi corectivă), adică în schimburile 
private fondate pe reciprocitate (ex. 10 l lapte schimbate pe 10 
kg cereale).  

În esenţă, după Aristotel echitatea reprezintă principiul ce 
caracterizează justiţia distributivă (a da fiecărui ce se cuvine, în 
funcţie de situaţia să, de valoarea, meritul, statutul social în 
cetate) (C-D.E.).  Guvernanţii noştri, uneori, uită că obiectivul 
principal el economiei sociale de piaţă este îmbinarea 
principiului pieţelor concurenţiale, libere, cu cel al echităţii 
(echitate = dreptate, nepărtinire; cinste, omenie) sociale. 
Realizarea acestui obiectiv nu are loc spontan prin simplul joc 
al forţelor pieţei. Statul, guvernanţii, decidenţii noştri, sunt acei 
care se implică şi acţionează pentru asigurarea libertăţii pieţelor 
competitive, creează condiţiile formării unei clase de mijloc, 
evitând în acelaşi timp diferenţele accentuate dintre venit şi 
avere. Rezultanta comună a tuturor acestor eforturi este 
asigurarea unui pachet de servicii sociale cu un mare potenţial şi 
implicit bunăstare pentru toţi cetăţenii.  

Bibliografie selectivă  
Aristotel – Politică, Ed. IRI, Bucureşti, 2001.  
Aristotel – Etică Nichomatica, Ed. IRI, Bucureşti, 2001.  
C-D. Echaudemaison şi col. – Dicţionar de economie şi ştiinţe sociale, Ed. Niculescu, 
Bucureşti, 2012.  
M.Oprişan – Gândirea economică din Grecia Antică, Ed. Academiei, Bucureşti, 1964. 
A.Trifu – Gândirea economică în unitatea spaţio-temporală, Ed. Performanţă, Iaşi, 2005. 
E.M. Youkins – Aristotel and Economy, art. Internet, 2014.  
,,Raportul de ţară al României pentru 2016. Document de lucru al serv
europene” – Internet.  
,,Cotidianul. Ro” – Adrian Vasilescu, articole Internet.  
,,Ziare.com” – Mircea Cosea, art. Internet. 
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economiei românești 
 

Constantin RUDNI

        Datele despre PIB pentru anul 2016 arată structura 
economiei românești. Printre câștigători, industria de 
tehnologia informației și comertul capacitat de consum. 

atele statistice referitoare la produsul intern b
anul trecut pot fi plicticoase, dar ele relevă câteva 
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și cât contribuie la creșterea 
 

Constantin RUDNIȚCHI  

Datele despre PIB pentru anul 2016 arată structura 
ști. Printre câștigători, industria de 
ției și comertul capacitat de consum.  

atele statistice referitoare la produsul intern brut pe 
anul trecut pot fi plicticoase, dar ele relevă câteva 

ționează economia 

românească. Cifrele de PIB ale anului 2016 răspund la câteva 
întrebări. Și anume: care este contribuția fiecărei ramuri în 
economie? Ce activități au avut o contribuție importantă la 
creșterea economică? Răspunsurile la întrebări sunt importante 
pentru că ele arată modul de funcționare a economiei românești 
și, mai mult, punctele forte și cele slabe ale economiei.

Vestea cea mai bună este consolidarea sectorului de tehnologia 
informației. Astfel, domeniul IT a avut o creștere semnificativă 
a volumului de activitate, cu aproximativ 14%. Vestea este bună 
pentru că domeniul tehnologiei informa
este unul cu valoare adăugată mare, care folose
viitorului și care oferă angajaților salarii peste media pe 
economie. Chiar dacă în domeniu sunt incluse 
call-center, zona cu valoare adăugată redusă, consolidarea 
domeniului de tehnologia informației este un câ
pentru economia românească. 

Vestea șocantă este că investițiile nu au avut nicio contribuție la 
creșterea economică. Pentru a fi clar, nu se pune problema că 
investițiile nu au avut un aport în produsul intern brut, ci despre 
contribuția investițiilor la creșterea economică. Este vorba atât 
de investițiile publice, cât și de cele private care anul trecut au 
scăzut. 

Vestea normală este aceea că industria, fără să strălucească, are 
în continuare o pondere semnificativă în economia româneasc
respectiv 23%. A fost un an de stagnare pentru industrie, care a 
înregistrat un plus al volumului de activitate de numai 1,7%, dar 
industria rămâne sectorul cu cea mai mare pondere în PIB. 
Pentru cei care continuă să afirme că România nu mai are 
industrie, cifrele vin să infirme încă o dată această idee. 
Problema este: ce fel de industrie are România. Iar aici 
răspunsul este simplu: o industrie care cu pu
bazează pe produse cu valoare adăugată mică, o industrie a 
lemnului, a prelucrării semifabricatelor aduse din import care 
nu poate oferi performanțe deosebite economiei. Cum se poate 
schimba această situație este o discuție mai complicată.

Vestea mai puțin bună este că ramura comerțului internațional 
are o contribuție negativă la creșterea economică. Acest lucru se 
întâmplă din cauza deficitului comercial care anul trecut a 
crescut. Creșterea importurilor, cu 9,3%, într
decât exporturile, care au crescut cu 7,6%, a dus la contribu
negativă a exportului net în creșterea 
deja simptomatică pentru economia românească, doar anii de 
criză accentuată domolind deficitul de cont curent 
balanță comercială. 

Datele statistice ne aduc și o confirmare și anume accea că 
sectorul comerțului, transportul și depozitarea, dar și turismul 
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au avut cea mai mare contribuție la creșterea economică, de 
1,8% din cele 4,8 procente ale creșterii de anul trecut.

Mai trebuie remarcat faptul că agricultura plutește în continuare 
în anonimat. Contribuția la formarea PIB este de numai 3.9%, 
deja destul de mult sub tehnologia informației și foarte aproape 
de sectoare precum intermedierile financiare și asigurările sau 
cea activități de spectacole culturale și recreative plus reparații 
de uz casnic. Este un pic ironic să constați că agricultura 
românească, de la care așteptările sunt atât de mari, a ajuns sub 
industria timpului liber, care nici ea nu are o dezvoltare 
fulminantă în România. 

În concluzie, datele produsului intern brut arată ca o radiografie 
a economiei românești. Ne place sau nu, este o altă poveste. 
Realitatea crudă este însă aceea că România are în continuare 
toate datele unei economii de costuri reduse. 

 
România are potențial să hrănească 80 de 
milioane de oameni! Cine are ”GRIJA” să 

nu producem nici măcar pentru noi?
 

       România este o țară bogată dar debusolată.
suntem săraci pentru că nu avem conducători locali iar cei 
de la Bruxelles sunt ocupați cu alte lucruri. Dar timpul 
lucrează în favoarea noastră pentru că cererea de h
devine tot mai mare. 

ar poate mai important este că în Vest devine foarte 
mare cererea de hrană naturală, gustoasă, a
în România găsești. Cei din Vest au bani, foarte mulți 

bani și s-au cam săturat de legumele și fructele cu gust de 
plastic. Iar dacă au avut norocul să guste castrave
căpșuni, pepeni, românești atunci i-am prins de clien

Când clienții de clasă mijlocie din Vest vor cere 
supermarketurilor de la ei marfă cu gust atunci România va 
produce. Foarte mult. Așa că păstrațivă terenurile, vor valora 
mai mult de cât aurul. 

România ar putea hrăni 80 de milioane de oameni, spune 
ambasadorul Norvegiei și afirmația a devenit virală. În ciuda 
pământului mănos și hrănitor, apreciat de străinii care ne calcă 
pragul, românii mănâncă scump și aproape exclusiv din import.

Cei de la agroinfo.ro spun că din cauza că agriculturii 
neperformante, pierderea legăturii dintre fermier 
orientarea procesatorilor spre marfa mai ieftină din import, 
dificultatea cu care produsele fermierilor no
rafturile hypermarketurilor, în piețe, faptul că producătorii 
români nu sunt sprijiniți, etc. 

D
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În concluzie, datele produsului intern brut arată ca o radiografie 
ști. Ne place sau nu, este o altă poveste. 
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ți cu alte lucruri. Dar timpul 
lucrează în favoarea noastră pentru că cererea de hrană 

ar poate mai important este că în Vest devine foarte 
mare cererea de hrană naturală, gustoasă, așa cum doar 

ști. Cei din Vest au bani, foarte mulți 
și fructele cu gust de 

să guste castraveți, ardei. roșii, 
am prins de clienți. 

ții de clasă mijlocie din Vest vor cere 
supermarketurilor de la ei marfă cu gust atunci România va 

șa că păstrațivă terenurile, vor valora 

România ar putea hrăni 80 de milioane de oameni, spune 
și afirmația a devenit virală. În ciuda 

și hrănitor, apreciat de străinii care ne calcă 
și aproape exclusiv din import. 

spun că din cauza că agriculturii 
legăturii dintre fermier și procesator, 

orientarea procesatorilor spre marfa mai ieftină din import, 
dificultatea cu care produsele fermierilor noștri ajung pe 

țe, faptul că producătorii 

Noi spunem că din cauză  că suntem prea săraci pentru lucrurile 
bune, de calitate și scumpe. După ce le vom produce în cantități 
uriașe pentru cei din Vest, ne vom îmbogăți și nu ne vom mai 
permite să lăsăm câmpurile nelucrate. 

Anul trecut, într-o singură lună, România a importat produse 
agroalimentare de aproape 600 de milioane de euro. Iată o parte 
din cantitățile de hrană importate anul trecut de țara noastră!

Carne importată: 

20.000 de tone de carne congelată de vită la un pre
euro/tonă 
190 de milioane de kg de carne de porc, 1,61 euro/kg
124,5 milioane kg carne de pasăre, 1,23 euro/kg

Țările de unde aducem cel mai des carne sunt Germania, 
Ungaria Spania, Polonia şi Olanda. Ungaria 
mai înverșunați concurenți în ce privește 

Crescătorii români de bovine spun că au ajuns să dea 
kilogramul de carne mai ieftin decât cel de fasole, cu 4 
Claudiu Frânc, liderul Federației Crescătorilor de Bovine din 
România (FCBR), spunea că e mai scumpă pielea vacii decât
vaca întreagă. Prețul unei vaci e cât o pereche de pantofi, 
spunea cu furie fermierul-șef. Crescătorii români de porci sunt 
și mai nemulțumiți. Prețurile scăzute îi duc la faliment în timp 
ce piața este asaltată de importuri. De ce se întâmplă asta?

Procesatorii români spun că porcul românesc este mai scump, 
are şi multă grăsime şi ies mai bine dacă îl cumpără din alte 
state. Dar, pe piaţa liberă, în decembrie 2015, preţul a fost foarte 
scăzut. Cred că problema este că s
colaborarea, dintre fermele româneşti şi procesatori, a declarat 
Dragoş Frumosu, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din 
Industria Alimentară, pentru Jurnalul Na

La capitolul fructe și legume este aceeași situație. Importăm cu 
tonele! 

90,7 milioane kg de mere, la un preţ mediu de 0,37 de euro/kg.
18,6 milioane kg de pere, la un preț mediu de 0,72 euro/kg.
3.122 de tone caise, la un preț mediu de 0,96 euro/kg
57 milioane de kilograme de roșii, la un preț mediu de 0,92 
euro/kg. (sursa: Institutul Național de Statistică)
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țul unei vaci e cât o pereche de pantofi, 
șef. Crescătorii români de porci sunt 

și mai nemulțumiți. Prețurile scăzute îi duc la faliment în timp 
ța este asaltată de importuri. De ce se întâmplă asta? 

satorii români spun că porcul românesc este mai scump, 
are şi multă grăsime şi ies mai bine dacă îl cumpără din alte 
state. Dar, pe piaţa liberă, în decembrie 2015, preţul a fost foarte 
scăzut. Cred că problema este că s-a pierdut legătura, 

ntre fermele româneşti şi procesatori, a declarat 
Dragoş Frumosu, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din 
Industria Alimentară, pentru Jurnalul Național. 

și legume este aceeași situație. Importăm cu 

un preţ mediu de 0,37 de euro/kg. 
ț mediu de 0,72 euro/kg. 

ț mediu de 0,96 euro/kg 
șii, la un preț mediu de 0,92 

ică) 
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România nu mai este un stat, ci o 

corporație condusă de străini

Călin GEORGESCU

         În ultimii 26 ani, România a pierdut peste UN 
TRILION de euro, mai mult decât a pierdut de la 
Mare până-n ʼ89  

ampania electorală a fost plină de discu
problemele țării și soluțiile la acestea. Politicienii au 
promis salarii mai mari, investiții și alocații, fericirea 

poporului părând că se reduce în viziunea lor doar la nevoia de 
umplere a burților. Din păcate, nimeni nu a răspun
întrebarea: „De unde vor fi găsiți banii pentru toate acestea?

Deși s-au luptat pentru votul nostru, niciun politician nu a 
răspuns la întrebarea: „Cine conduce România?
întrebare, dar și la altele, a răspuns Directorul Executiv al 
Instituției ONU pentru Indicele Global al Sustenabilității, Călin 
Georgescu. Acesta a elaborat o strategie durabilă pentru 
România, în 2008, la cererea guvernului de-atunci, dar proiectul 
a rămas îngropat. 

Invitat la Televiziunea Română, Călin Georgescu a făcut o 
analiză rece și tăioasă a realității românești de după 1989. 
Acesta a spus, printre altele, că România este tratată precum o 
mină de aur de către alte entități, de unde se extrage minereu 
până când țara va da faliment. Conform acestuia,
României este o chestiune de timp. 

„România este o mină, din care se scoate, în fiecare zi, din 
decembrie 1989 încoace, aur. Și când nu va mai fi aur, mina se 
va închide. Falimentul este o chestiune de probabilitate 
matematică pentru România” , a spus expertul. 

Acesta a detaliat subiectul susținând că România este controlată 
și condusă de străini, 
care dețin toate pârghiile 
strategice ale puterii. 
Călin Georgescu afirmă 
că în ultimii 26 de ani, 
România a suferit 
pierderi mai mari decât 
în perioada care s-a 
scurs de la Ștefan cel 
Mare și până în 1989. 

„În ultimul ceas, putem avea o vocație. În primul rând este un 
fenomen global. Ne naștem cu toții din iubire și intrăm într
mare manipulare, în care nu există democra
corectitudine politică. La nivel mondial. Men
sclavagismul nu a dispărut. Ci doar este o altă formă. România 
a ajuns aici pentru că e într-un haos bine calculat. Trăim într
formă anti culturală, s-a pierdut rușinea. Și s-a pierdut ru
pentru că lichelele și lacheii de serviciu și-au văzut visul cu 

C
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România nu mai este un stat, ci o 
ție condusă de străini 

Călin GEORGESCU 

În ultimii 26 ani, România a pierdut peste UN 
TRILION de euro, mai mult decât a pierdut de la Ștefan cel 

plină de discuții despre 
țării și soluțiile la acestea. Politicienii au 

ții și alocații, fericirea 
poporului părând că se reduce în viziunea lor doar la nevoia de 

ților. Din păcate, nimeni nu a răspuns la 
ți banii pentru toate acestea?”. 

au luptat pentru votul nostru, niciun politician nu a 
Cine conduce România?”. La această 

și la altele, a răspuns Directorul Executiv al 
ției ONU pentru Indicele Global al Sustenabilității, Călin 

Georgescu. Acesta a elaborat o strategie durabilă pentru 
atunci, dar proiectul 

Georgescu a făcut o 
și tăioasă a realității românești de după 1989. 

Acesta a spus, printre altele, că România este tratată precum o 
ți, de unde se extrage minereu 

țara va da faliment. Conform acestuia, falimentul 

România este o mină, din care se scoate, în fiecare zi, din 
Și când nu va mai fi aur, mina se 

va închide. Falimentul este o chestiune de probabilitate 

ținând că România este controlată 

ție. În primul rând este un 
ștem cu toții din iubire și intrăm într-o 

mare manipulare, în care nu există democrație, ci doar 
itică. La nivel mondial. Menționez că 

sclavagismul nu a dispărut. Ci doar este o altă formă. România 
un haos bine calculat. Trăim într-o 

a pierdut rușinea 
au văzut visul cu 

ochii: cozile de topor au devenit topoare, după 1989 
vândut pe mărgele de plastic întreaga 
vândută de cei care au preluat puterea în 1989 
dat-o unul altuia timp de 26 de ani.
știință; România nu mai deține nimic, nu are economie. 
România nu este un stat, ci o corpora
cel care deține puterea, deține peste 60% din activele țării, 
peste 50% din profit și ceea ce este cel mai grav, stă
pârghiile strategice, de condus, ale țării; industria de petrol și 
gaze, distribuția de energie... nu ne mai aparțin.

Industria ca atare, marile întreprinderi au fost distruse. 
Privatizarea s-a făcut în dezinteresul României. Cel mai grav e 
că a fost vândut pământul. Și a fost vândut de cei care sunt 
astăzi la putere, pe vremea când erau mini
Pădurile, apele, se vând. Totul este de vânzare. Mai pu
sufletul românesc și eu pe asta mă bazez. Sufletul românesc va 
triumfa.  

În 26 de ani, România a pierdut, 
certitudine, peste 1 TRILION de euro. Toate pierderile 
României, de la Ștefan cel Mare încoace, sunt mai mici decât ce 
s-a pierdut în acești 26 de ani”, a spus Georgescu în direct la 
Televiziunea Română. 

 
Pământul românesc, o mană cerească în 
condițiile crizei alimentare și energetice 

mondiale

         Criza alimentară mondială, coroborată cu criza 
energetică și cu dezvoltarea economică accentuată în 
această perioadă a tigrului asiatic (China, I
precum și cu nevoile alimentare în creștere ale Golfului 
Persic (Emiratele Arabe) modifică echilibrul alimentar 
european. 

stfel, apar schimbări accentuate de comportament 
alimentar de tip european în zona asiatică, odată cu 
liberalizarea regimurilor politice. Genera

aceasta zonă, ajunse la o viață mai bună, adoptă stilul de viață 
european, de la îmbrăcăminte și locuințe, până la modul de 
alimentație bazat pe proteina animală. Astfel, s
multor grupuri investiționale europene în cumpărarea de pământ 
fertil în România, o țară în care guvernele de stânga sau de 
dreapta de după 1990, au aplicat politici neoliberale în ceea ce 
privește accesul străinilor la cumpărarea pământului.

Atracția pe care o exercită pământul extrem de fertil al 
României asupra unui european constituie un magnet atât de 
puternic, încât băncile împreună cu fondurile de investi
private au elaborat strategii pentru acapararea de pământ 
românesc. 

A

economieeconomieeconomieeconomie    
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ochii: cozile de topor au devenit topoare, după 1989 și-au 
vândut pe mărgele de plastic întreaga țară. România a fost 
vândută de cei care au preluat puterea în 1989 și apoi și-au 

o unul altuia timp de 26 de ani. Au vândut-o cu bună 
știință; România nu mai deține nimic, nu are economie. 
România nu este un stat, ci o corporație. Capitalul străin este 

ține puterea, deține peste 60% din activele țării, 
și ceea ce este cel mai grav, stăpânește 

țării; industria de petrol și 
ția de energie... nu ne mai aparțin. 

Industria ca atare, marile întreprinderi au fost distruse. 
a făcut în dezinteresul României. Cel mai grav e 

Și a fost vândut de cei care sunt 
astăzi la putere, pe vremea când erau miniștri ai agriculturii. 
Pădurile, apele, se vând. Totul este de vânzare. Mai puțin 

și eu pe asta mă bazez. Sufletul românesc va 

de ani, România a pierdut, și pot spune asta cu 
certitudine, peste 1 TRILION de euro. Toate pierderile 

Ștefan cel Mare încoace, sunt mai mici decât ce 
”, a spus Georgescu în direct la 

Pământul românesc, o mană cerească în 
țiile crizei alimentare și energetice 

mondiale 

Avram FIȚIU 

Criza alimentară mondială, coroborată cu criza 
și cu dezvoltarea economică accentuată în 

această perioadă a tigrului asiatic (China, India, Indonezia), 
și cu nevoile alimentare în creștere ale Golfului 

Persic (Emiratele Arabe) modifică echilibrul alimentar 

stfel, apar schimbări accentuate de comportament 
alimentar de tip european în zona asiatică, odată cu 
liberalizarea regimurilor politice. Generațiile tinere din 

ță mai bună, adoptă stilul de viață 
și locuințe, până la modul de 

ție bazat pe proteina animală. Astfel, s-a dat startul 
ționale europene în cumpărarea de pământ 
țară în care guvernele de stânga sau de 

dreapta de după 1990, au aplicat politici neoliberale în ceea ce 
ște accesul străinilor la cumpărarea pământului. 

cită pământul extrem de fertil al 
României asupra unui european constituie un magnet atât de 
puternic, încât băncile împreună cu fondurile de investiții 
private au elaborat strategii pentru acapararea de pământ 
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Acest val de colonizare funciară, precum și comportamentul de 
coloni al noilor proprietari, fac parte dintr-o strategie eficientă 
de poziționare strategică față de nevoile alimentare și 
bioenergetice ale Asiei (cu cei 5 piloni: Rusia, China, India, 
Tigrii asiatici și Golful Persic). 

Reconstruirea atașamentului între țăranul român și glia 
strămoșească este un proces de durată și are la baza rațiuni de 
ordin sufletesc și material. 

În momentul în care țăranii vor conștientiza oportunitatea 
economică extraordinară oferită de către pământ, constr
lanțuri alimentare scurte fără intermediari, legătura firească cu 
pământul se va reface în mod natural. 

Pentru moment, mare parte din acaparatorii de pământ 
românesc sunt speculanți ceea ce ne mai oferă o șansă de 
răscumpărare a propriului pământ evident de 10
scump decât l-am vândut. 

Gravă va fi situația în care speculatorii vor vinde la agricultori 
străini care nu vor mai revinde românilor  pământul.

Ce spuneți dragi români? 

Oare crizele alimentare și energetice care ne așteptă după 2020 
ne-ar putea trezi încât să ne răscumpărăm propriul pământ de 
la speculanții străini? http://www.avramfitiu.ro 

 
Expozițiile și concursurile naționale și 

internaționale  de vinuri – veșnic
valoarea vinurilor, mâncărurilor 

românești 
 
                     Prof. dr. ing. Avram D. TUDOSIE 
 

PRIMELE EXPOZIȚII 
AGRICOLE – HORTI – VITICOLE

 Prima expoziție viticolă din țara noastră a fost 
organizată în luna septembrie 1989, la București. Din dările de 
seamă ale ziarelor aflăm cu surprindere că standurile acestei 
expoziții prezentau 437 de varietăți de struguri –
cât și din alte țări, cu viticultură dezvoltată. Producția 
românească era reprezentată, între altele de: 27 soiuri de vin din 
pepinierele Istrița și Pietroasa; 9 varietăți de Cotnari; 5 de 
Strehaia; 3 de Leordeni. ,,Vițele altoite românești 
ziarele – erau înfățișate în niște hârdaie mari și erau încărcate 
de struguri atrăgători”. 
 În grădinile  domnești de la Socola (Iași) se deschide, 
la 15 mai 1839, cea dintâi expoziție cunoscută în țara noastră. 
Este vorba de ,,Prea frumoasa înfățoșare de flori, către 
doritorii de asemenea frumuseți”, pe care o organizase  
grădinarul  domnitorului Mihail Sturdza. Cu sprijinul 
învoirea numitului 
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și comportamentul de 
o strategie eficientă 

ționare strategică față de nevoile alimentare și 
bioenergetice ale Asiei (cu cei 5 piloni: Rusia, China, India, 

șamentului între țăranul român și glia 
șească este un proces de durată și are la baza rațiuni de 

țăranii vor conștientiza oportunitatea 
economică extraordinară oferită de către pământ, construind 

țuri alimentare scurte fără intermediari, legătura firească cu 

Pentru moment, mare parte din acaparatorii de pământ 
ți ceea ce ne mai oferă o șansă de 

ent de 10-20 de ori mai 

ția în care speculatorii vor vinde la agricultori 
pământul. 

șteptă după 2020 
ar putea trezi încât să ne răscumpărăm propriul pământ de 

țiile și concursurile naționale și 
șnicesc 

valoarea vinurilor, mâncărurilor și muzicii 

Prof. dr. ing. Avram D. TUDOSIE – Huși 

VITICOLE 
ție viticolă din țara noastră a fost 

ști. Din dările de 
seamă ale ziarelor aflăm cu surprindere că standurile acestei 

– atât de la noi, 
și din alte țări, cu viticultură dezvoltată. Producția 

e: 27 soiuri de vin din 
ța și Pietroasa; 9 varietăți de Cotnari; 5 de 

țele altoite românești – scriau 
țișate în niște hârdaie mari și erau încărcate 

ști de la Socola (Iași) se deschide, 
ție cunoscută în țara noastră. 

țoșare de flori, către 
”, pe care o organizase  

za. Cu sprijinul și cu 

 Domnitor, bravul grădinar se străduise să cultive  sute de soiuri 
de plante și de flori, ajungând în situația de a imita 
chiar să și întreacă – expozițiile de flori ce se făceau mereu la 
Viena și la Berlin. 
 Primele expoziții oficiale, de produse agricole, au fost 
organizate în luna octombrie 1864, simultan la Fălticeni 
București. Cea de la Fălticeni s
regională”, iar cea de la București, ,,Expozi
și apicultură”. Pentru comemorarea acestor manifestări au fost 
bătute medalii de argint și de aramă, de 58 mm diametru. Una 
dintre aceste medalii avea gravat pe avers bustul Domnitorului 
Alexandru Ioan Cuza, iar pe revers, o cunună groasă din coardă 
de viță, cu struguri și foi de laur și de stejar, întreruptă de patru 
medalioane care reprezentau: un buchet de flori, un pepene, o 
pară, un măr și două nuci, un ciorchine de struguri, un stup.
 
PARTICIPĂRI LA EXPOZIȚII INTERNAȚIONALE
 
  Într-o scrisoare ce poartă data de
Alexandru Odobescu, omul de știință și scriitorul numit la acea 
vreme comisar general al Comisiunii Române pentru Expozi
universală de la Paris din 1867, cerea prefec
această prestigioasă manifestare expozi
geologice, ape minerale, costume na
vinuri. Produsele meleagurilor noastre au ocupat un loc de 
cinste în pavilionul românesc de la Paris.
 De o prețuire deosebită în capitala Franței s
apele minerale prezentate în  ,,... clondire de pământ smăl
(...) bine astupate cu dopuri de plută
naționale. Dintre exponatele trimise la concursul internațional 
organizat cu această ocazie, vinurile albe, negre 
podgoriile românești au primit medalia de bronz 
onoare a expoziției. 
 Tot peste hotare, România a participat la o expozi
internațională, pentru prima oară în 1867, la Paris. Scriitorul 
Alexandru Odobescu și diplomatul Iancu Alexandri (fratele lui 
Vasile Alexandri) au fost realizatorii participării 
alături de alte zeci de țări europene, la o astfel de manifestare 
internațională. Pe o suprafață de 560 m.p., în pavilion central au 
fost prezentate produsele românești: ,,
pământ; 2 – Alimentare; 3 – Producte animale vii; 4 
vii; 5 – Obiecte de artă, sculptură în piatră, lemn 
Materialele artelor libere, precum și tot ce se atinge de meseria 
tipografului, de fotograf, de medic, de muzicieni, învă
școală: 7 – Mobilier și alte obiecte întrebuințate de om în 
locuința sa; 8 – Veșminte care slujesc la îmbunătățirea soartei 
poporului; 10 -  Instrumente, unelte și mașini
 La această expoziție au fost obținute: 3 medalii de aur, 
9 de argint, 35 de bronz și 38 de men
,,materialele” premiate s-au aflat: produsele agricole 
despre agricultură scrise de Ion Ionescu de la Brad 
Aurelian. 
 În anul 1866, România, stat de curând apărut pe harta 
Europei, a fost invitată să participe la Expozi
Paris, care urma să se deschidă la 1 aprilie 1867. 
 Este prima manifestare de acest gen unde, înainte de 
cucerirea independenței,  țara noastră participă cu un pavilion 
(aparte de cel al Turciei), în care expunea până 
,,sub firma sa proprie în rândul celorlalte na

viticulturviticulturviticulturviticultură    
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Domnitor, bravul grădinar se străduise să cultive  sute de soiuri 
și de flori, ajungând în situația de a imita – dacă nu 

țiile de flori ce se făceau mereu la 

ții oficiale, de produse agricole, au fost 
organizate în luna octombrie 1864, simultan la Fălticeni și la 

ști. Cea de la Fălticeni s-a numit ,,Expozițiune 
Expozițiune de orticultură 

”. Pentru comemorarea acestor manifestări au fost 
și de aramă, de 58 mm diametru. Una 

dintre aceste medalii avea gravat pe avers bustul Domnitorului 
Alexandru Ioan Cuza, iar pe revers, o cunună groasă din coardă 

și foi de laur și de stejar, întreruptă de patru 
medalioane care reprezentau: un buchet de flori, un pepene, o 

și două nuci, un ciorchine de struguri, un stup. 

ȚII INTERNAȚIONALE 

o scrisoare ce poartă data de 22 octombrie1866, 
știință și scriitorul numit la acea 

vreme comisar general al Comisiunii Române pentru Expoziția 
universală de la Paris din 1867, cerea prefecților participarea la 
această prestigioasă manifestare expozițională cu probe 
geologice, ape minerale, costume naționale, probe de lemn, 
vinuri. Produsele meleagurilor noastre au ocupat un loc de 
cinste în pavilionul românesc de la Paris. 

țuire deosebită în capitala Franței s-au bucurat 
,,... clondire de pământ smălțuite 

(...) bine astupate cu dopuri de plută.”, vinurile și cusăturile 
ționale. Dintre exponatele trimise la concursul internațional 

organizat cu această ocazie, vinurile albe, negre și tămâioase din 
au primit medalia de bronz și diploma de 

Tot peste hotare, România a participat la o expoziție 
țională, pentru prima oară în 1867, la Paris. Scriitorul 

și diplomatul Iancu Alexandri (fratele lui 
dri) au fost realizatorii participării țării noastre, 

țări europene, la o astfel de manifestare 
țională. Pe o suprafață de 560 m.p., în pavilion central au 

ști: ,,1 - Producte ieșite din 
Producte animale vii; 4 -  Plante 

Obiecte de artă, sculptură în piatră, lemn și fier; 6 – 
și tot ce se atinge de meseria 

tipografului, de fotograf, de medic, de muzicieni, învățătură și 
și alte obiecte întrebuințate de om în 

șminte care slujesc la îmbunătățirea soartei 
și mașini”. 

ție au fost obținute: 3 medalii de aur, 
8 de mențiuni onorabile. Printre 

au aflat: produsele agricole și cărțile 
despre agricultură scrise de Ion Ionescu de la Brad și P. S. 

În anul 1866, România, stat de curând apărut pe harta 
ticipe la Expoziția Universală de la 

Paris, care urma să se deschidă la 1 aprilie 1867.  
Este prima manifestare de acest gen unde, înainte de 

ței,  țara noastră participă cu un pavilion 
(aparte de cel al Turciei), în care expunea până atunci, adică 
sub firma sa proprie în rândul celorlalte națiuni”,  după cum 
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s-a exprimat Alexandru Odobescu, numit de guvernul român 
,,comisar special al expoziției”. 
 În această calitate, Alexandru Odobescu, împreună cu 
P.S. Aurelian, publică la Paris, în 1867, lucrarea Notice sur la 
Roumanie, principlement au point de vue de son economie 
rurale, industrielle et commerciale, avec une carte de la 
Principaute de Roumanie, cu scopul de a atrage atenția 
străinătății asupra potențialului economic al țării noastre. 

 În pavilionul român au fost expuse diferite produse 
agricole, animale vii, plante, flori, produse ale subsolului, 
mobilier, costume naționale, precum și opere de artă semnate de 
pictori și sculptori români. 

Din inițiativa doctorului Carol Davila s-au expus mai 
multe cărți românești, printre care și un volum cuprinzând o 
parte din poeziile populare culese de Vasile Alecsandri. 

După închiderea expoziției, din Monitorulu – Diariu 
officiale allu României, No.28 din 6/18 Februariu 1868, aflăm 
că ,, la 5 ianuariu s-a făcut, la palatul Tuileriilor, distribuțiunea 
recompenselor exposițiunei universale din 1867 date 
exposanților din clasele de agricultură și horticultură. La uă 
oră și jumătate au fost primiți în sala mareșalilor” – printre alții 
și ,,membrii deosebitelor comitete ale exposițiunilor de 
agricultură și horticultură, cum și lucrătorii delegați pentru 
studiele relative la agricultură și industrie, chiămați ca să 
primească recompensele”. 

În prezența împăratului Napoleon al III-lea, care a și luat 
cuvântul, ,,Escelența Sea Ministrul de Stat, vice președinte al 
comisiunii imperiale, a proclamat numele exposanților cari au 
dobândit premiuri mari, medalii de aur cu objecte de artă și 
medalii de aur simple. Dintre aceste medalii de aur două au 
fost acordate pentru exposanții din România. După aceasta 
Escelența Sea Ministrul de Stat a făcut apelul persoanelor 
promovate în ordinul Legiunii de onoare și aceste persoane au 
primit decorațiunile din mîinile imperatorelui (...). cu această 
ocasiune solemnă, în care se recompensa agricultura și 
horticultura, d-abia s-au dat de către imperatorele 30 de 
decorațiuni ale Legiunii de onoare, dintre cari 20 pentru 
francezi și 10 pentru străini. Între străini membrii juriului 
trămis din partea României, D-nu P.S. Aurelian, a avut onoarea 
de a primi din mîinile imperatorelui decorațiunea Legiunii de 
onoare. În ajunul zilei în care s-a dat de către imperatorele 
recompensele și decorațiunile, D-nu P.S. Aurelian a primit 
următoarea adresă din partea ministrului de externe al 
Franciei: Domnule, am onoarea de a vă face cunoscut că 
imperatorele voind a vă da uă dovadă particulară despre bună-
voința sea, v-a decorat, după propunerea mea, cu crucea de 
cavaler al ordinului său imperiale a Legiunei de onoare. Veți 
primi decorațiunea din mîinile Majestății Sale. Mă felicit de a fi 
fost în posițiune ca să chiăm asupra  D-voastră acest semn de 
distincțiune și de a avea această ocasiune ca să vă ofer, 
domnule, asigurările deosebitei mele considerațiuni. Ministru 
de externe, Moustier”. 

Și astfel, P.S. Aurelian, pe atunci director al Școlii de 
agricultură de la Herăstrău, este primul român distins cu acel 
înalt ordin francez, iar exponatele românilor au obținut, în total, 
3 medalii de aur, 9 de argint, 35 de bronz și 38 de mențiuni. 
Printre premiați s-a numărat și taraful lăutarilor P. Răducanu și 
Gr. Dinicu care a primit o mențiuune. 

 
 

PRIMELE MEDALII PENTRU AGRICULTORI 
 
Cu ocazia organizării Expozițiilor Agricole de la 

Fălticeni și București, în anul 1864 (primele din țara noastră), 
domnitorul Cuza a împărțit, personal, medalii producătorilor 
evidențiați prin calitatea produselor. 

Aceste medalii erau de argint și aramă  aveau  pe avers 
scris: Alexandru Ioan I.principele  României 1864 iar pe revers: 
Expozițiune de Orticultură – Onoare și Incuragiare 
Agriculturei. 

În afară de inscripții, pe avers se află chipul 
domnitorului, iar pe revers o cunună din coardă de viță, cu 
struguri și cu foi de laur și stejar, întreruptă în patru locuri de 
patru medalioane: un buchet de flori (sus); un pepene, o pară și 
două nuci; un ciorchine de struguri (în părți), iar jos un stup. 

Câteva din aceste medalii s-au păstrat și se află în 
colecția cabinetului numismatic al Academiei Bibliotecii 
României. 

Tradiția începută în 1867 este continuată cu deosebit 
succes, România obținând numeroase premii, medalii și 
aprecieri elogioase la diversele expoziții internaționale la care 
participă. 

Pentru ilustrare, iată câteva din medaliile primite, în anul 
1975 la diverse expoziții-târguri. Astfel, la Cairo și Casablanca, 
pentru organizarea pavilionului său, României i s-a decernat 
medalia de aur și respectiv, de argint, iar la Plovdiv, mașina de 
filat bumbac expusă și, Brno, semănătoarea SPC 8, a obținut, 
fiecare, medalia de aur și tot de aur este și medalia obținută la 
Salonul Internațional de la Geneva pentru o instalație de foraj 
geotehnică. 

În anul 1976 participam la târgurile de la Frankfurt, 
Tripoli, Cairo, Leipzig, Milano, Hanovra, Osaka, Paris, 
Budapesta, Barcelona, Poznan, Lisabona, Plovdiv, Salonic, 
Viena, Zagreb, Bogota, Malmo, Damasc, Maputo, Alger, Brno, 
Djakarta, Izmir, Bruxelles, Teheran, Sidney, Dakar, Ndola, 
Kuweit, Bujumbra, Manilla, Bagdad și din alte orașe. 

De semenea am participat cu un oficiu comercial de 
mărfuri la Chicago, cu ocazia sărbătoririi bicentenarului 
independenței S.U.A. 

La Marele Concurs de Vinuri al Organizației 
Internaționale a Viei și Vinului (cu sediul la Paris), organizat la 
București între 12-22 august 1968, România a  câștigat 372 de 
medalii din care 166 de aur, 196 de argint și 10 de bronz. 

Printre  unitățile din țară Punctul de sprijin experimental 
vinicol   I.C.A.de la  G.A.C de la Cârligele – Cotești a triumfat 
cu 25 de probe de vin care au primit un record total de madalii; 
cu 14 de aur, 8 de argint și 3 de bronz. 

Și tot la Paris la Expoziția Universală din 1889, a răsunat 
în primă audiție romanța Steluța de  Dimitrie Florescu. Tot 
atunci a fost pentru întâia oară pe malurile Senei vestita 
Ciocârlie, pe care Angheluș Dinicu și apoi Sava Pădureanu o 
interpretau la nai și vioara. 

Se cântă în premieră ,,Sârba Expoziției” pe care taraful 
românesc avea  s-o introducă în repertoriu, popularizând-o și la 
Londra și New York, în 1939 prin Maria Tănase. 

În onorea marelui agronom român Petru S. Aurelian, 
acesta a fost premiat cu medalia ,,Meritul agricol” de însuși 
împăratul Franței Napoleon al III-lea. ,,România, vița de vie, 
vara, în floare miroase a parfum de tămâioare, la sfârșitul 
toamnei, - ciorchinii – cu boabe aurii sau negre iar spre sfârșit, 

viviviviticulturticulturticulturticultură    
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frunzele roșii ca para focului, ne confirmă, la fiecare pas, că în 
România vița de vie veșnicește și suntem  patria ei naturală

Petre S. Aurelian a fost considerat unul din cei mai mari 
și străluciți oameni de știință dar și de activitate economică, 
agrară și politică. A fost ales academician, înainte de 30 de ani, 
apoi președinte al Academiei Române, senator și președinte al 
Senatului. A fost numit de 6 ori ministru al Agriculturii sau 
Instrucțiunii și apoi prim-ministru. 

El a fost și primul vizionar practic al mijloacelor de luptă 
pentru stăvilirea atacului de filoxeră, trimițându
sfetnici ( Gheorghe Nicoleanu pentru viticultură 
Buțureanu pentru vinificație), la Congresul viticol al județului 
Fălciu, ținut la Huși pe 7 decembrie 1897 să susțină că 
prioritățile  congresului viticol trebuie să fie stăvilirea atacului 
filoxerei, înființarea unei reviste sau măcar a unui ziar de 
specialitate, organizarea unor expoziții și  concursuri viti
vinicole, zonale, regionale și județene, crearea unei cooperative 
viticole sătești, construirea unei crame-pivni
model și prin înființarea unei școli de viticultură, pomologie și 
dogărie, ,,ce trebuie organizate pe bazele cele mai practice, 
scopul său tehnic să fie de a produce vieri buni, oameni care să 
cunoască cultura viei, fabricarea și păstrarea vinațurilor.”

 
*** 

Datorită vinurilor distinse produse de podgoriile 
românești, cunoscute și recunoscute în lumea întreagă, România 
a fost chemată să participe la multe întruniri cu caracter 
internațional ca: concursuri, expoziții, târguri, etc.

La a treia sa participare la prima expoziție internațională 
ținută în Franța, în anul 1937, România s-a bucurat de cele mai 
mari elogii. Revistele vremii din străinătate precizau: 
,,Participarea României la expoziția și concursul strugurilor și 
vinurilor de la Paris a rezervat până în ziua închiderii, 
surprizele cele mai uimitoare pentru participan
din lumea viticolă”. 

Pentru meritele deosebite, în 1937, însu
Franței, Le Brun și-a ales pavilionul românesc să înmâneze 
premiile cu ,,Legiunea de onoare a Franței” –
decorație – medalie a vremii, vinurilor române
premiate de concurs. 

Tot aici a avut loc masa jubiliară dată de Academia 
Franceză. Ziarele vremii scriau ,,Probele de vin prezentate la 
această întrunire, timp de o săptămână, au dovedit, fără echivoc 
că România poate sta alături de orice produs similar din lume. 
Produsele vinicole românești excelente, însoțite de cele mai  
onorate mâncăruri românești ca și muzica românească au atras 
și încordat atenția întregii lumi viticole, reprezentate acolo.

Adunarea a aplaudat cele mai frumoase ,,piese de muzică 
populară românească” și a aclamat fără încetare 
rândul – orchestra lui Grigoraș Dinicu și naiul lui Fănică Luca, 
care, chiar cu lumina stinsă (dintr-o înprejurare neprevăzută), au 
redat veselei cântecelor românești, cu o vervă și mai îndrăcită, 
toată noaptea. 

Totul s-a încheiat cu maxima lui Maxim Gorki: 
,,Trăiască cei care știu să cultive bine vița de vie și să facă 
vinul tot mai bun, pentru că prin ele se introduce în sufletul 
oamenilor energia solară, puterea pământului și voința sporită 
de muncă spre noi succese.” 
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și străluciți oameni de știință dar și de activitate economică, 
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Legendele istorice ale râului Prut

 

 

      De râul Prut, unele dintre cele mai mari din România, se 
leagă numeroase legende şi scrieri ale istoricilor, numele său 
fiind tradus în vremurile vechi ca „râul cu apă furtunoasă“.

ung de 953 de kilometri, râul Prut izvorăşte din apropiere 
de muntele Hoverla din Carpaţii Păduroşi din Ucraina. 
Pe teritoriul României, râul are o lungime de 742 de 

kilometri, un bazin hidrografic de 10.990 de kilometri pătraţi şi 
un debit mediu multianual de 110 metri cubi pe secundă.

Râul Prut a fost cunoscut încă din antichitate, despre el scriind 
marele istoric grec, Herodot. Călătorin prin coloniile greceşti 
situate la nord de Marea Neagră, istoricul s
zonelor învecinate cu acestea. În scrierile sale, el aminteşte de 
Prut sub denumirea de Pyretus ş
suprinzătoare despre această apă. Tot Herodot susţine că între 
Prut şi actualul Siret mai exista un râu mare ce se vărsa în 
Dunăre, crezându-se mult timp că este vorba de o greşeală. 
Cercetările geologice şi studiul documentelor au arăt
în secolul al XVI-lea, Bârladul se vărsa direct în Dunăre şi nu în 
Siret, ca acum. Mai târziu, Prutul va deveni o adevărată coloană 
vertebrală a Moldovei. Ţinuturile moldoveneşti se întindeau pe 
o parte şi alta a râului, existând chiar şi unele 
împăţeau pe ambele maluri. Prutul nu a reprezentat niciodată un 
obstacol, el fiind străbătut de nenumărate vaduri. Ciobanii din 
Transilvania, care îşi iernau turmele în bălţile din partea de sud 
a teritoriului dintre prut şi Nistru, treceau pr
unii dintre ei chiar s-au statornicit în aceste locuri.

Dimitrie Cantemir, în „Descriptio Moldaviae“, se opreşte 
asupra Prutului şi aminteşte , mai întâi, de autorii antici, ca 
Ptolemeu sau Ammianus Marcellinus care, după Herodot, au 
scris şi ei despre râul Prut numindu
furtunoasă“. Denumirea este, desigur, daco
pronunţie greacă sau latină. Tot Dimitre Cantemir face şi o 
analiză a apei Prutului şi susţine că, după decantarea nisipului, 
apa era cu 30% mai uşoară decât apa celorlalte râuri 
moldoveneşti.   S-a spus, de asemenea, că, în vechime, oştenii 
se împărtăşeau cu apă din Prut înainte de a pleca la luptă. Pe 
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Legendele istorice ale râului Prut 

 Adrian MANOLACHE 

Prut, unele dintre cele mai mari din România, se 
leagă numeroase legende şi scrieri ale istoricilor, numele său 
fiind tradus în vremurile vechi ca „râul cu apă furtunoasă“.  

ung de 953 de kilometri, râul Prut izvorăşte din apropiere 
n Carpaţii Păduroşi din Ucraina. 

Pe teritoriul României, râul are o lungime de 742 de 
kilometri, un bazin hidrografic de 10.990 de kilometri pătraţi şi 
un debit mediu multianual de 110 metri cubi pe secundă. 
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lângă această menţiune impresionant circula şi o glumă: „Dacă 
apa din Prut este aşa de bună, de ce moldovenii preferă 
vinul?“.  În 1812, după ocuparea teritoriului românesc dintre 
Prut şi Nistru de către ruşi, Prutul devin pentru prima dată 
graniţă de stat, una dintre cele mai bine păzite, deoarece armata 
rusă dorea să împiedice orice comunicare între românii de pe 
ambele maluri. 

În folclor, Prutul devine un râu blestemat, datorită faptului că 
„desparte frate de frate, soră de soră şi părinţi de copii“. Tot în 
folclor, este amintit şi un duh feminin de statură uriaşă, care 
apărea din când în când, prevestind sau aducând rele. În 
decursul istoriei, Prutul a avut şi o importanţă economică. Pe 
valea sa, bogată în păşuni, erau crescuţi vestiţii boi de Fălciu, pe 
care Moldova îi exporta până în Germania şi Suedia. Râul Prut 
a fost multă vreme navigabil, vasele de mici dimensiuni 
ajungând până mai sus de Huşi, în fostul târguşor Drânceni.
timpurile moderne, Prutul a cunoscut numeroase amenajări 
pentru irigaţii sau producere de energie electrică, iar dacă, în 
viitor, se vor reglementa raporturile dintre românii de pe cele 
două maluri, râul va putea deveni, din nou, navigabil şi, de ce 
nu, un mijloc de apropiere şi nu de separare, aşa cum este acum.

 

 

Densuş, cea mai veche biserică precre
din România 

 
Prof. dr. Vicu MERLAN

       Fiind în pelerinaj la mormântul părinte Arsene Boca de 
la Prislop, ne-am abătut la biserica din Densu
Hațegului.  

iserica din Densuş a fost ridicată pe ruinele unui templu 
închinat Zalmolxis, ulterior folosit și de romani, iar 
după părăsirea Daciei de către aceștia a fost transformat 
în biserică creștină. Preotul Alexandru Gherghel, cel 

care slujeşte de mulți ani în biserica din piatră, spune că locul 
bisericii poartă urme vechi: ale dacilor care au stăpânit peste 
ţinuturile Sarmizegetusei, poate chiar din neolitic
din Ţara Haţegului spun că biserica a fost un lăcaş 
urieşi“.În zidurile bisericii de la Densuş au ajuns blocurile de 
calcar din fostul oraş daco-roman Ulpia Traiana Sarmizegetusa. 
Pe pereţii vechi străjuiesc picturi bizantine vandalizate în trecut 
de cotropitorii turci, care le-au scos ochii sfinţilor pictaţi, dar şi 
icoane stranii, care îl înfăţişează pe Mântuitor în costum popular 
românesc sau pe apostolul Toma în timpul schingiuirii sale. 
Deşi nici în prezent nu este clară data la care a fost construită 
biserica, cert este că, în ultimii peste 700 de ani, în Densuş au 
fost ţinute neîntrerupt slujbe, iar locul este considerat cea mai 
veche biserică românească din piatră. În secolul al XVIII
Syilvester Joseph Freiherr von Hohenhausen und Hochhaus 
vine în, Transilvania și studieză monumentele arhitectonice 
vechi, le descrie şi să le deseneză. Cartea realizată de el pe 
această temă, intitulată Antichităţile Daciei în Transilvania

 

B 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017

lângă această menţiune impresionant circula şi o glumă: „Dacă 
bună, de ce moldovenii preferă 

În 1812, după ocuparea teritoriului românesc dintre 
Prut şi Nistru de către ruşi, Prutul devin pentru prima dată 
graniţă de stat, una dintre cele mai bine păzite, deoarece armata 

care între românii de pe 

În folclor, Prutul devine un râu blestemat, datorită faptului că 
„desparte frate de frate, soră de soră şi părinţi de copii“. Tot în 
folclor, este amintit şi un duh feminin de statură uriaşă, care 

când, prevestind sau aducând rele. În 
decursul istoriei, Prutul a avut şi o importanţă economică. Pe 
valea sa, bogată în păşuni, erau crescuţi vestiţii boi de Fălciu, pe 
care Moldova îi exporta până în Germania şi Suedia. Râul Prut 

abil, vasele de mici dimensiuni 
ajungând până mai sus de Huşi, în fostul târguşor Drânceni.  În 
timpurile moderne, Prutul a cunoscut numeroase amenajări 
pentru irigaţii sau producere de energie electrică, iar dacă, în 

dintre românii de pe cele 
două maluri, râul va putea deveni, din nou, navigabil şi, de ce 
nu, un mijloc de apropiere şi nu de separare, aşa cum este acum. 

cea mai veche biserică precreștină 

Prof. dr. Vicu MERLAN 

pelerinaj la mormântul părinte Arsene Boca de 
am abătut la biserica din Densuș, din Țara 

iserica din Densuş a fost ridicată pe ruinele unui templu 
și de romani, iar 

știa a fost transformat 
Preotul Alexandru Gherghel, cel 

ani în biserica din piatră, spune că locul 
bisericii poartă urme vechi: ale dacilor care au stăpânit peste 

din neolitic. Localnicii 
a fost un lăcaş ridicat „de 

În zidurile bisericii de la Densuş au ajuns blocurile de 
roman Ulpia Traiana Sarmizegetusa. 

străjuiesc picturi bizantine vandalizate în trecut 
au scos ochii sfinţilor pictaţi, dar şi 

icoane stranii, care îl înfăţişează pe Mântuitor în costum popular 
românesc sau pe apostolul Toma în timpul schingiuirii sale. 

ci în prezent nu este clară data la care a fost construită 
biserica, cert este că, în ultimii peste 700 de ani, în Densuş au 
fost ţinute neîntrerupt slujbe, iar locul este considerat cea mai 

În secolul al XVIII-lea 
lvester Joseph Freiherr von Hohenhausen und Hochhaus 

și studieză monumentele arhitectonice 
vechi, le descrie şi să le deseneză. Cartea realizată de el pe 

Antichităţile Daciei în Transilvania.  

De pe timpurile când această frumoasă ţară era condusă de 
romani, cu desenele originale, a fost tipărită la 1775 din ordinul 
şi cu cheltuiala împărătesei Maria Tereza. Hohenhausen a fost 
atras în mod deosebit de străvechea biserică din Densuş. 
Aceasta, pur şi simplu îl fascina. I-a dedicat cele mai multe 
planşe, din toate poziţiile, cu detalii din interior şi exterior. 
Flerul, de care nu ducea lipsă, dar şi cunoştinţele sale de 
arheolog, îi spuneau că are în faţă un monument unicat nu 
numai la nivel naţional, nu doar la cel european ci, după toate 
datele, la scară planetară. 

Lăcaşul de cult din Densuş e situat la zece kilometri de Haţeg, 
în apropierea şoselei Haţeg - Caransebeş. 
se văd și astăzi pietre funerare cu inscripții romane. 
Alexandru Gherghel, un dacolog convins, 
construită în vecinătatea bisericii şi, la orice oră a zilei, îi 
întâmpină pe turişti. Ne-a vorbit despre Nicolae Densu
originar din acele locuri, despre capodopera sa 
Preistorică.  

Cu toate că la Densuş nu ajung atât de mulţi turişti ca la 
Mănăstirea Prislop, aflată la doar 20 de kilometri distanţă, 
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le când această frumoasă ţară era condusă de 
, cu desenele originale, a fost tipărită la 1775 din ordinul 

şi cu cheltuiala împărătesei Maria Tereza. Hohenhausen a fost 
atras în mod deosebit de străvechea biserică din Densuş. 

a dedicat cele mai multe 
planşe, din toate poziţiile, cu detalii din interior şi exterior. 
Flerul, de care nu ducea lipsă, dar şi cunoştinţele sale de 
arheolog, îi spuneau că are în faţă un monument unicat nu 

cel european ci, după toate 

Lăcaşul de cult din Densuş e situat la zece kilometri de Haţeg, 
Caransebeş. În cimitirul dimprejur 

și astăzi pietre funerare cu inscripții romane. Preotul 
Alexandru Gherghel, un dacolog convins, locuieşte într-o căsuţă 
construită în vecinătatea bisericii şi, la orice oră a zilei, îi 

a vorbit despre Nicolae Densușeanu, 
originar din acele locuri, despre capodopera sa Dacia 

 

Densuş nu ajung atât de mulţi turişti ca la 
Mănăstirea Prislop, aflată la doar 20 de kilometri distanţă, 
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pelerinii care vizitează biserica se întorc impresionaţi de ceea ce 
au găsit în Densuş, de arhitectura monumentală, de misterele pe 
care le ocultează aceasta.  

De aproape două milenii, biserica din Densuş nu a fost 
dărâmată şi refăcută, a rămas în picioare de la început până azi, 
iar în ea s-a slujit neîntrerupt.  Și astăzi este o smerită biserică 
parohială unde oamenii se împărtăşesc duminică de duminică, 
îşi botează copiii, îşi cunună mirii, îşi prohodesc pe cei duşi. O 
fac de două mii de ani!  

Este singura dintre biserici care are ca hram o sărbătoare 
precreştină. Biserica din Densuş are hramul la 1 Mai. Or, 1 Mai 
nu e sărbătoare creştină ci e Armindenul, o sărbătoare arhaică, 
moştenită de noi de la strămoşii strămoşilor noştri, de la 
strămoşii dacilor, de la hiperboreii Vârstei de Aur. Din crâng se 
aduceau tulpini suple de mesteacăn cu smocul de crengi de
înfrunzite în vârf, pe care se lega de cu seară la poartă.

De aceea biserica nu poate fi considerată o întemeiere medieval. 
Oricând, în perioada medievală, hramul bisericii nu putea fi 
fixat decât într-o sărbătoare creştină. Dacă hramul este o 
sărbătoare precreştină, înseamnă că aici a fost un sanctuar mai 
vechi, de pe timpul acelui vas cu inscripţia „koson” găsit sub 
padimentul bisericii la recentele restaurări. În acest context am 
putea spune că biserica din Densuş, este una din cele mai vechi 
de pe glob, având ca hram o sărbătoare de o asemenea vechime, 
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pelerinii care vizitează biserica se întorc impresionaţi de ceea ce 
, de arhitectura monumentală, de misterele pe 

De aproape două milenii, biserica din Densuş nu a fost 
dărâmată şi refăcută, a rămas în picioare de la început până azi, 

Și astăzi este o smerită biserică 
duminică de duminică, 

îşi botează copiii, îşi cunună mirii, îşi prohodesc pe cei duşi. O 

 

Este singura dintre biserici care are ca hram o sărbătoare 
precreştină. Biserica din Densuş are hramul la 1 Mai. Or, 1 Mai 

, o sărbătoare arhaică, 
moştenită de noi de la strămoşii strămoşilor noştri, de la 
strămoşii dacilor, de la hiperboreii Vârstei de Aur. Din crâng se 
aduceau tulpini suple de mesteacăn cu smocul de crengi de-abia 

pe care se lega de cu seară la poartă. 

 

De aceea biserica nu poate fi considerată o întemeiere medieval. 
Oricând, în perioada medievală, hramul bisericii nu putea fi 

o sărbătoare creştină. Dacă hramul este o 
nă că aici a fost un sanctuar mai 

vechi, de pe timpul acelui vas cu inscripţia „koson” găsit sub 
padimentul bisericii la recentele restaurări. În acest context am 
putea spune că biserica din Densuş, este una din cele mai vechi 

ărbătoare de o asemenea vechime, 

astfel încât n-ar trebui să o privim ca pe o curiozitate ci să o 
luăm ca pe un fapt firesc.  

Biserica a fost restaurată în anii 2003 şi 2005, prin contribuţia 
Ambasadei Statelor Unite ale Americii şi a Ministerului 
Culturii. Din anul 1991, ea a fost propusă pentru a face parte din 
patrimoniul UNESCO. 

 
Imagini uluitoare care demonstrează că 
oceanul este viu și extrem de puternic

 

          Fotograful australian Mat Burgess
încearcă să imortalizeze cele mai deosebite
valurilor oceanice.  

l încearcă să aibă o atitudinea
aleagă cele mai originale 
imaginile lui oamenii pot să descopere

nu l-ai văzut niciodată. 
 

Principalul motiv al apariției valurilor este vântul.

Chiar și cel mai moderat vântișor este capabil să creeze valuri. 
Dar chiar și așa, înălțimea valurilor nu depășește 4 metri. 
Valurile mari, înălțimea cărora poate ajunge 20 de metri, sunt 
rezultatul furtunilor puternice. 

E
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ar trebui să o privim ca pe o curiozitate ci să o 

 

Biserica a fost restaurată în anii 2003 şi 2005, prin contribuţia 
Ambasadei Statelor Unite ale Americii şi a Ministerului 

ii. Din anul 1991, ea a fost propusă pentru a face parte din 

Imagini uluitoare care demonstrează că 
și extrem de puternic 

Mat Burgess 
Burgess de 6 ani deja 
deosebite manifestări ale 

atitudinea cât mai creativă și să 
 perspective. Astfel, în 
descopere oceanul așa cum 

 

ției valurilor este vântul. 

și cel mai moderat vântișor este capabil să creeze valuri. 
și așa, înălțimea valurilor nu depășește 4 metri. 

e ajunge 20 de metri, sunt 



 

        77777777                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

Cu cât  mai puternic este vântul și cu cât mai mare este 
suprafața apei, cu atât mai sus vor sări valurile. În schimb, la 
adâncime, valurile sunt foarte liniștite. 

În timpul furtunilor, valurile oceanului capătă o for
Ele pot să miște pietre cu o greutate de peste o tonă. Loviturile 
apei pot distruge maluri, anume din acest motiv pe mal sunt 
construite diguri din beton armat. 

Valurile au și o misiune extrem de importantă pentru ocean: ele 
amestecă și saturează apa cu oxigen, detaliu extrem de 
important pentru vietățile subacvatice. 

Un motiv pentru apariția valurilor pot fi și cutremurele sau 
eruperile vulcanice. Cataclismele crează tzunami, care se 
divizează în direcții diferite, zburând peste întregul ocean cu 
viteza unui avion. Mareele sunt considerate de asemenea valuri 
ale oceanului, iar gravitația lor provoacă Luna și Soarele. 
Aceste două obiecte cosmice au creat un val de natură planetară. 
Ca o respirație lentă, nivelul apei din oceane ba este în cre
ba scade. 
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furtunilor, valurile oceanului capătă o forță uimitoare. 
ște pietre cu o greutate de peste o tonă. Loviturile 

apei pot distruge maluri, anume din acest motiv pe mal sunt 

ortantă pentru ocean: ele 
și saturează apa cu oxigen, detaliu extrem de 

ția valurilor pot fi și cutremurele sau 
eruperile vulcanice. Cataclismele crează tzunami, care se 

ții diferite, zburând peste întregul ocean cu 
Mareele sunt considerate de asemenea valuri 

ția lor provoacă Luna și Soarele. 
Aceste două obiecte cosmice au creat un val de natură planetară. 

entă, nivelul apei din oceane ba este în creștere, 

 

 

 

 
Deșertul extrem din Antarctica: Valea 
McMurdo, unul dintre cele mai uscate 

locuri de pe Pământ

traducere și adaptare: Radu Ungureanu

        Antarctica, cel mai neexploatat
suprafața Pământului, nu este un 
blocuri uriașe de gheața așa cum ne-

urprinzător sau nu, aici se află unul
locuri din lume. Situată între mun
partea din Antarctica cel mai aproape

valea McMurdo primește echivalentul 
în medie, în fiecare an, sub formă de zăpadă.
vegetație, regiunea este considerată unul
locuri de pe planetă. Valea, este diferită
datorită poziționării și a vânturilor
formează atunci când aerul rece dens
forța de gravitație. Vânturile pot atinge
Km pe oră, lucru ce duce la îndepărtarea
putea cădea în regiune. 
Deși în 1903 oamenii de știință au numit
asta datorită inexistenței faunei și 
recente au descoperit că acest deșert 
varietate de extremofile care trăiesc în
acestea sunt lichenii și mușchii, comunită
nematodele (viermi). Aceste au fost
profunde, care le permit să supravie
mediile cele mai dure de pe planetă.  

S
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șertul extrem din Antarctica: Valea 
McMurdo, unul dintre cele mai uscate 

locuri de pe Pământ 

și adaptare: Radu Ungureanu 

neexploatat teritoriu de pe 
 loc plin în totalitate de 
-am putea noi imagina.  
unul dintre cele mai uscate 

munții McMurdo Sound, pe 
aproape de Noua Zeelandă, 
 a doar 10 cm de apă/mp, 
zăpadă. Complet lipsită de 
unul dintre cele mai uscate 

diferită de restul Antarcticii 
vânturilor  katabatice. Acestea se 

 este tras în jos de către 
atinge viteze de până la 320 

îndepărtarea precipitațiilor ce ar 

numit zona „valea morții“, 
 a florei, cercetările mai 
 este acasă pentru o mare 
în medii extreme. Printre 

comunități de cianobacterii, și 
fost supuse unor schimbări 

supraviețuiască într-unul dintre 
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sursa: http://icestories.exploratorium.edu/dispatches/big-ideas/dry

 
 

„Poarta către Iad” din Siberia devine tot 
mai mare. Ce pericol pândește din 

adâncuri? 

Luana MATEESCU

       Cu toții ne-am minunat atunci când am văzut acest tip 
uriaș de cratere apărute în permafrostul din Siberia

mediat internetul a fost împânzit de specula
ce se petrece aici? 

Conform specialiștilor, încălzirea permafrostului este cauza 
acestor uriașe prăbușiri. Printre mai multele cratere create în 
acest fel, unul se diferențiază net, nu doar datorită dimensiunilor 
uriașe (în kilometru lungime și 86 de metri adâncime), ci și 
datorită faptului că crește continuu, riscând ca în timp să ducă la 
o prăbușire uriașă în adâncuri a pădurilor din zonă.

Numele acestui crater este Batagaica, fiind numit de 
localnici „poarta către iad”. El se află la 660 km nord
capitala Yakutsk a regiunii Sakha din estul Rusiei 
în anii ’60. 

Prăbușirea din această zonă are însă și o parte bună: a scos la 
lumină resturi de animale și plante care trăiau aici acum 
200.000 de ani, o comoară pentru cercetători. Partea rea are 
legătură cu o posibilă eliberare masivă de bioxid de carbon, gaz 
format în adâncurile permafrostului timp de sute de mii de 

I 
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„Poarta către Iad” din Siberia devine tot 
ște din 

Luana MATEESCU 

 

am minunat atunci când am văzut acest tip 
ș de cratere apărute în permafrostul din Siberia.  

mediat internetul a fost împânzit de speculații diverse. Dar 

știlor, încălzirea permafrostului este cauza 
șe prăbușiri. Printre mai multele cratere create în 

țiază net, nu doar datorită dimensiunilor 
șe (în kilometru lungime și 86 de metri adâncime), ci și 

ște continuu, riscând ca în timp să ducă la 
șire uriașă în adâncuri a pădurilor din zonă.  

Numele acestui crater este Batagaica, fiind numit de 
„poarta către iad”. El se află la 660 km nord-est de 

Sakha din estul Rusiei și s-a format 

șirea din această zonă are însă și o parte bună: a scos la 
și plante care trăiau aici acum 

200.000 de ani, o comoară pentru cercetători. Partea rea are 
posibilă eliberare masivă de bioxid de carbon, gaz 

format în adâncurile permafrostului timp de sute de mii de 

ani… Ținând cont că, potrivit specialiștilor, bioxidul de carbon 
din permafrost care este evaluat ca fiind la fel de mult ca cel 
prezent în toată atmosfera terestră. 

În acest context, dacă fenomenul formării unor astfel de cratere 
continuă iar acesta va declanșa eliberarea bioxidului de carbon 
în atmosferă, consecințele sunt greu de evaluat…
Alert.  

Capodopera cosmică a lui Gaudi
 

       Sagrada Familia din Barcelona este un
lungi construcții din lume: crearea ei a început acum 
aproape 150 de ani și continuă până astăzi.

n ziua memoriei marelui arhitect spaniol î
cu ochii tău cea mai neobișnuită interpretare a arhitecturii 
gotice. 

 

Î
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Ținând cont că, potrivit specialiștilor, bioxidul de carbon 
din permafrost care este evaluat ca fiind la fel de mult ca cel 

 

În acest context, dacă fenomenul formării unor astfel de cratere 
șa eliberarea bioxidului de carbon 

țele sunt greu de evaluat…Sursă: Science 

Capodopera cosmică a lui Gaudi 

Sagrada Familia din Barcelona este una dintre cele mai 
ții din lume: crearea ei a început acum 

și continuă până astăzi. 

n ziua memoriei marelui arhitect spaniol îți propunem să vezi 
șnuită interpretare a arhitecturii 
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Fondul responsabil pentru construcția bisericii, a creat recent un 
spot publicitare care arată ce schimbări va suporta construc
până la finisarea lucrărilor. Videoul unește cadre filmate din 
elicopter și o animație computerizată, care într
demonstrează fiecare etapă a construcției și planifică rezultatul 
la care va ajunge biserica în 2026.  

 

 
Top 8 – cele mai mici state din Europa

 
 

      Aceste țări sunt foarte mici, dar ele sunt frumoase în 
felul său. Deasemenea, ele au legile proprii, 
aparat de stat, relații diplomatice cu alte state. Calatorul.net 
vă prezintă cele mai mici țări din Europa. 

1. Ce e o țară-pitic? 

De obicei, o țară este numită pitică, atunci când ea are suprafața, 
sau o populație mică. Cel mai des, drept etalon, este folosit 
Luxemburgul: dacă suprafața țării e mai mică decât cea a 
Luxemburgului, atunci ea e numită țară pitică. Pentru populație, 
limita este de 1 milion de oameni, sau 1,5 milioane, în cazul 
unei comunități de națiuni.  
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ția bisericii, a creat recent un 

spot publicitare care arată ce schimbări va suporta construcția 
ște cadre filmate din 

și o animație computerizată, care într-un minut 
ției și planifică rezultatul 

 

cele mai mici state din Europa 

țări sunt foarte mici, dar ele sunt frumoase în 
felul său. Deasemenea, ele au legile proprii, drapel, stemă, 

ții diplomatice cu alte state. Calatorul.net 

țară este numită pitică, atunci când ea are suprafața, 
alon, este folosit 

ța țării e mai mică decât cea a 
țară pitică. Pentru populație, 

limita este de 1 milion de oameni, sau 1,5 milioane, în cazul 

Cele mai mici state din Europa au o suprafa
populație scăzută, dar și resurse limitate. Din această cauză, aici 
sunt create condiții economice speciale: impozitele sunt mai 
mici, investițiile străine sunt limitate, iar multe din ele au 
acorduri de asociere economică și/sau monetară cu vecinii mai 
mari. 

Unele din aceste țări nu au o semnificație socială. Spre 
exemplu, Vaticanul are statut de țară, deși el reprezintă centrul 
administrativ al bisericii catolice. 

2. Ordinul de Malta (0,012 km²) 

Aceasta este cea mai mică țară din Europa. Deși, nu toate țările 
o recunosc. Totuși, ea menține relații diplomatice cu 104 țări 
din lume. Aici există valuta proprie, se tipăresc timbre po
se emit pașapoarte și chiar plăcuțe de înmatriculare a 
automobilelor. Mai mult de atât, țara are statut de organizație
observator în cadrul Consiliului Europei 

Populația ei este constituită din membrii Ordinului de Malta, 
aproximativ 13 mii de oameni. Țara deține proprietăți în Roma 
și în Malta. 

3. Vatican (0,44 km²) 

Vatican, în esența sa, este asemănător Ordinului de Malta și are 
statut de oraș-stat suveran. El este condus de către Papa de la 
Roma, iar populația este în jur de 800 de oameni. Vaticanul este 
cea mai mică țară din lume, recunoscută de toate celelalte țări 
din lume. 

Deși țara este atât de mică, aici sunt multe lucruri de văzut: 
Catedrala Sfântului Petru, muzee, Capela Sixtină, biblioteca din 
Vatican. 

geografiegeografiegeografiegeografie    
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Europa au o suprafață foarte mică, o 
ție scăzută, dar și resurse limitate. Din această cauză, aici 

ții economice speciale: impozitele sunt mai 
țiile străine sunt limitate, iar multe din ele au 

și/sau monetară cu vecinii mai 

țări nu au o semnificație socială. Spre 
țară, deși el reprezintă centrul 

țară din Europa. Deși, nu toate țările 
și, ea menține relații diplomatice cu 104 țări 

din lume. Aici există valuta proprie, se tipăresc timbre poștale, 
șapoarte și chiar plăcuțe de înmatriculare a 

țara are statut de organizație-
observator în cadrul Consiliului Europei și ONU. 

ția ei este constituită din membrii Ordinului de Malta, 
Țara deține proprietăți în Roma 

 

ța sa, este asemănător Ordinului de Malta și are 
stat suveran. El este condus de către Papa de la 

ția este în jur de 800 de oameni. Vaticanul este 
țară din lume, recunoscută de toate celelalte țări 

și țara este atât de mică, aici sunt multe lucruri de văzut: 
Catedrala Sfântului Petru, muzee, Capela Sixtină, biblioteca din 
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4. Principatul Monaco (2,02 km²) 

Monaco deasemenea este un oraș-stat. Pe de o parte, principatul 
este mărginit de Marea Mediterană, iar de cealaltă parte, Franța. 
Aici își au reședința în jur de 37 mii de locuitori. Astfel, 
Monaco devine țara cu cea mai mare densitate a populației. În 
țară e cea mai mică rată a șomajului. Locuri de muncă sunt 45 
de mii, ceea ce este mai mult decât populația țării. 

Țara este condusă de principele Albert al II-lea. Monaco este 
vestită pentru cazinoul său și este cunoscută drept o destinație 
de vacanță de lux. 

 

5. Republica San Marino (61 Km²) 

San Marino este unicul oraș-comunitate, care își menține 
independența și suveranitatea încă din Evul Mediu. San Marino 
a fost fondat în anul 301! În țară locuiesc 31.000 de oameni, iar 
o vizitează 3 milioane de turiști anual. 

 

 

6. Principatul Liechtenstein (160 Km²) 

Liechtenstein se află în munții Alpi. Aceasta este unica țară care 
a făcut odinioară parte din Sfântul Imperiu Roman. Statul pitic 
se află între Austria și Elveția. Capitala țării este orașul Vaduz. 
Deși nu are aeroport, turismul este foarte dezvoltat aici. 

 

 7. Republica Malta (316 Km²) 

Malta este un arhipelag din câteva insule, cele mai mari fiind 
Malta, Gozo și Comino. Primele așezări au fost stabilite încă în 
sec.VIII î.e.n. Turiștii vizitează această țară pe durata întregului 
an. Clima este prielnică chiar și iarna. Aici locuiesc aproape 
400.000 de locuitori, iar capitala este Valletta. 

 

 

8. Principatul Andorrei (468 Km²) 

Andorra se află în Pirinei, între Spania și Franța. Fiind țară 
componentă a UE, nu este nevoie de viză pentru a o vizita. 
Turismul aduce cele mai multe surse financiare în bugetul țării. 
Andorra și-a obținut independența încă în sec.XIII, iar astăzi, 
aici locuiesc circa 70 de mii de oameni. 

 

 9. Ducatul De Luxemburg (2.586 Km²) 

geografiegeografiegeografiegeografie    
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Luxemburgul se află în vecinătatea Franței, Germaniei și 
Belgiei. Aici locuiesc în jur de 540 de mii de cetă
Luxemburgul este una din cele mai înstărite țări din Europa.

 

Cel mai mare meteorit de pe Pământ se 
află în Namibia 

 
traducere și adaptare: Radu Ungureanu

 

          Meteoritul Hoba se află la ferma „West Hoba 
departe de Grootfontein, regiunea Otjozondjupa, Namibia. 
A fost descoperit de către Jacobus Hermanus 

eteoritul Hobe cântărește aproximativ 60 de tone 
este doar cel mai mare meteorit descoperit 
ci și cea mai masivă bucată de fier natural de pe 

planeta noastră.  Se estimează faptul că meteoritul Hoba a ajuns 
pe pământ acum circa 80.000 de ani. Este format din metal 
măsoară 2,7 metri pe 2,7 metri pe 0,9 metri. În 1920 masa sa a 
fost estimată la 66 de tone. Eroziunea, prelevarea de probe 
științifice și vandalismul au redus volumul acestuia de
anilor. Masa rămasă este în prezent estimată la pu
tone. Meteoritul este compus din fier în propor
nichel aproximativ 16%. Mai prezintă urme de cobalt 
de hidroxizi de fier pe suprafață. 

Meteoritul a fost declarat monument național în 1955. Cu toate 
acestea, vandalizarea sa a continuat până când Funda
a reușit să amenajeze în 1988 un miniparc tematic cu paz
permanentă pentru acest unic obiect de pe P
pentru o mică taxă oricine poate vizita și fotografia cel mai 
mare meteorit de pe Pământ. 

M
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ței, Germaniei și 
Belgiei. Aici locuiesc în jur de 540 de mii de cetățeni. 

țări din Europa. 

Cel mai mare meteorit de pe Pământ se 

și adaptare: Radu Ungureanu 

West Hoba „, nu 
departe de Grootfontein, regiunea Otjozondjupa, Namibia. 

tre Jacobus Hermanus în anul 1920.  

te aproximativ 60 de tone și nu 
este doar cel mai mare meteorit descoperit pe Pământ, 

de fier natural de pe 
meteoritul Hoba a ajuns 

acum circa 80.000 de ani. Este format din metal și 
n 1920 masa sa a 

la 66 de tone. Eroziunea, prelevarea de probe 
i vandalismul au redus volumul acestuia de-a lungul 

la puțin peste 60 de 
n proporție de 84% și 

urme de cobalt și o coajă 

țional în 1955. Cu toate 
nd Fundația Rossing 

miniparc tematic cu pază 
pentru acest unic obiect de pe Pământ. Astăzi, 

i fotografia cel mai 

 

sursa: amusingplanet.com/ 

 
 

„Zeci de fosile de mamut descoperite la 
Peretu, jud. Teleorman

 

 

Conf. univ. dr. George V GRIGORE 

       În lunile iulie-august ale anului 2014 pe malul râului 
Vedea (cu sens de „Cel care vede – A
ce va veni”) în dreptul comunei Peretu, din judeţul 
Teleorman, după retragerea apelor care au inundat zona, 
au ieşit la iveală numerose fosile de mamut.

ai exact măsele, oase femurale, un fildeş şi alte 
fragmente osoase. Tânărul 
până acum era pasionat doar de numismatică, a 

trecut prin zonă și a descoperit peste 30 de fosile de mamut, 
toate conservate într-o stare foarte bună, 
datează din Era Glaciară. Astfel tânărul descoperitor avea să 
simtă curând și fiorul studiului paleontologic și arheologic, 
încercând să afle ce a descoperit și cât de importantă este 
descoperirea sa. S-a adresat forurilor competente î
astfel de fosile vechi de cel puțin câteva zeci de mii de ani, dar 
din păcate autorităţile locale abilitate nu au dat nici un răspuns 
ferm la solicitările acestui domn de a fi cercetată zona. Doar o 
publicație locală din Alexandria (ziarul 
un articol această descoperire, iar apoi blogspotul „
pentru toți”. Mădălin Almăjanu a postat 
album cu pozele făcute fosilelor de mamut. O parte din fosile au 
ajuns la Şcoala Gimnazială din Peretu, care deţin
câteva fosile de mamut, în Muzeul Şcolar. O altă parte a fost 
expusă  la Secția Numismatică din Alexandria, iar o altă parte se 
află acasă la descoperitorul lor. Privim cu triste
ne întrebăm: oare nici un muzeu din Teleorman
România nu este interesat de astfel de fosile, spre a le prezenta 
în vitrinele sale? Ca exemplu, un schelet aproape complet de 
Mammuthus Primigenius (mamut lânos) a fost vândut cu 240 de 
mii de euro în Marea Britanie, la o licita
ajuns în posesia unui colecționar britanic, a avut o greutate de 

M

paleontologiepaleontologiepaleontologiepaleontologie    
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Zeci de fosile de mamut descoperite la 
Peretu, jud. Teleorman 

Conf. univ. dr. George V GRIGORE – București 

august ale anului 2014 pe malul râului 
A”, adică „Noul Început 

”) în dreptul comunei Peretu, din judeţul 
Teleorman, după retragerea apelor care au inundat zona, 
au ieşit la iveală numerose fosile de mamut.  

ai exact măsele, oase femurale, un fildeş şi alte 
nărul Mădălin Almăjanu, care 

până acum era pasionat doar de numismatică, a 
și a descoperit peste 30 de fosile de mamut, 

o stare foarte bună, ținând cont că acestea 
. Astfel tânărul descoperitor avea să 

și fiorul studiului paleontologic și arheologic, 
și cât de importantă este 

a adresat forurilor competente în studiul unor 
țin câteva zeci de mii de ani, dar 

din păcate autorităţile locale abilitate nu au dat nici un răspuns 
ferm la solicitările acestui domn de a fi cercetată zona. Doar o 

ție locală din Alexandria (ziarul Mara) a menționat într-
un articol această descoperire, iar apoi blogspotul „Știința 

”. Mădălin Almăjanu a postat și pe face-book un 
album cu pozele făcute fosilelor de mamut. O parte din fosile au 

din Peretu, care deţine şi ea acum, 
câteva fosile de mamut, în Muzeul Şcolar. O altă parte a fost 

din Alexandria, iar o altă parte se 
află acasă la descoperitorul lor. Privim cu tristețe fotografiile și 
ne întrebăm: oare nici un muzeu din Teleorman, sau din 
România nu este interesat de astfel de fosile, spre a le prezenta 
în vitrinele sale? Ca exemplu, un schelet aproape complet de 

mamut lânos) a fost vândut cu 240 de 
mii de euro în Marea Britanie, la o licitație. Mamutul, care a 

ționar britanic, a avut o greutate de 
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aproape șase tone. Scheletul avea 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 ave
corpul acoperit cu blană și au populat zone întregi în perioada 
glaciară. Noi lăsăm – iată - la mâna hazardului o adevărată 
comoară paleontologică descoperită la Peretu, în jude
Teleorman.  

Fosile de mamut descoperite la Peretu (jud. 

Măsea - Fosilă de mamut descoperite la Peretu (jud. 
Teleorman) 

 
 

Energia orgonică în strânsă legătură cu 
starea de orgasm prelungit, fiind 

recunoscută ca energia cea misterioasă a 
vieţii 

 
Wilhelm Reich

           Zeci, dacă nu sute de oameni de ştiinţă din lumea 
întreagă au recunoscut prezența energiei orgonice, chiar 
dacă i-au formulat alte denumiri. Franz Anton Mesmer a 
numit-o „magnetismul animal”, Charles von Reichenbach i
a spus „odyle”, Henri Bergson – „energia vitală
Freud – „libido”, iar marele psiholog William MacDougall a 
denumit-o „energie hormică”. 

umele consacrat de „energie orgonică” a fost inventat 
de psihologul Wilhelm Reich, unul din discipolii 
marelui Freud, care i-a oferit şi definiţia de „N
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țime de 3,5 metri și o 
lungime de 5,5 metri. Se presupune că această specie a dispărut 

șii elefanților, mamuții aveau 
și au populat zone întregi în perioada 

la mâna hazardului o adevărată 
la Peretu, în județul 

 

Fosile de mamut descoperite la Peretu (jud. Teleorman) 

 

Fosilă de mamut descoperite la Peretu (jud. 

Energia orgonică în strânsă legătură cu 
starea de orgasm prelungit, fiind 

recunoscută ca energia cea misterioasă a 

Wilhelm Reich 

Zeci, dacă nu sute de oameni de ştiinţă din lumea 
ța energiei orgonice, chiar 

au formulat alte denumiri. Franz Anton Mesmer a 
”, Charles von Reichenbach i-

energia vitală”, Sigmund 
”, iar marele psiholog William MacDougall a 

” a fost inventat 
de psihologul Wilhelm Reich, unul din discipolii 

şi definiţia de „forţă 

creativă din natură”. În cele ce urmează vom prezenta succint o 
scurtă istorie a descoperirii energiei orgonice de către Wilhelm 
Reich, şi vom descrie proprietăţile acestei energii.

De la libido la energia orgonică  

Fiind psihanalist şi student al lui Freud, punctul de plecare al lui 
Wilhelm Reich în descoperirea energiei orgonice a fost, 
bineînțeles, conceptul freudian de „libido”. Libidoul reprezintă 
dorinţa de satisfacere a instinctelor sexuale; Reich a dezvoltat 
acest concept, concentrându-se asupra expresiei sale fizice şi a 
conţinutului psihologic, fiind capabil să demonstreze relaţia 
dintre minte şi trup.  

Mai departe, energia libidoului a fost generalizată de către 
Reich, el extinzându-şi cercetările dincolo de psihiatrie, în 
medicină şi biologie. Astfel, energia libidoului a fost dezvoltată 
într-un concept mai concret de „bioelectricitate”, iar întrucât, cu 
timpul, s-a dovedit că aceasta nu are o natură electrică, ea a fost 
redenumită „energie orgonică”. 

Energia orgonică, prezentă în om, în atmosfera Pământului, 
dar şi în Univers  

Deşi iniţial energia orgonică a fost descoperită în corpul uman, 
Reich a învăţat, prin diverse experimente, că ea există şi în 
atmosferă. Astfel, cu această descoperire, Reich a transcens 
graniţele biologiei şi a pătruns în domeniul meteorologiei şi 

cu un anumit model. Ceea ce a descoperit era faptul că aceeaşi 
energie din actul sexual era prezentă şi în natură, şi în lucrurile 
vii şi nevii. 

El a clasificat energia orgonică descoperită în funcţie de locurile 
în care se află: 

1) În conştiinţă: 
- în senzaţii; 
- în emoţii; 
- în percepţii; 
- în gânduri; 

fizicfizicfizicfizică 
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”. În cele ce urmează vom prezenta succint o 
scurtă istorie a descoperirii energiei orgonice de către Wilhelm 
Reich, şi vom descrie proprietăţile acestei energii. 

şi student al lui Freud, punctul de plecare al lui 
Wilhelm Reich în descoperirea energiei orgonice a fost, 

țeles, conceptul freudian de „libido”. Libidoul reprezintă 
dorinţa de satisfacere a instinctelor sexuale; Reich a dezvoltat 

se asupra expresiei sale fizice şi a 
conţinutului psihologic, fiind capabil să demonstreze relaţia 

Mai departe, energia libidoului a fost generalizată de către 
şi cercetările dincolo de psihiatrie, în 

edicină şi biologie. Astfel, energia libidoului a fost dezvoltată 
un concept mai concret de „bioelectricitate”, iar întrucât, cu 

a dovedit că aceasta nu are o natură electrică, ea a fost 

ntă în om, în atmosfera Pământului, 

Deşi iniţial energia orgonică a fost descoperită în corpul uman, 
Reich a învăţat, prin diverse experimente, că ea există şi în 
atmosferă. Astfel, cu această descoperire, Reich a transcens 

logiei şi a pătruns în domeniul meteorologiei şi 
fizicii atmosferice. Cu 
timpul, Reich a mai 
descoperit că energia 
orgonică se află şi în 
Univers, aşa că studiile 
sale au pătruns şi în 
domeniile astronomiei şi 
astrofizicii. 

Wilhelm Reich nu şi-a 
propus să facă 
„descoperiri geniale”, ci 
pur şi simplu el observa 
şi experimenta zi de zi, 
studia cu abnegaţie, 
organiza faptele aşa cum 
ele apăreau, fără să le 
forţeze să se potrivească 

cu un anumit model. Ceea ce a descoperit era faptul că aceeaşi 
l sexual era prezentă şi în natură, şi în lucrurile 

El a clasificat energia orgonică descoperită în funcţie de locurile 
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2) În viaţă: 
- în mişcarea animalelor; 
- în apariţia vieţii; 
- în reproducţie; 
- în evoluţie; 
- în creştere; 
3) În atmosferă şi în procesele cosmice: 
- în nori; 
- în furtuni; 
- în electricitatea atmosferică; 
- în crearea materiei la orice scară (atomi, planete, stele, 
galaxii). 

Proprietăţile energiei orgonice  

Energia orgonică, forţa creativă din natură, nu este vreo formă 
de electromagnetism sau altă forţă fizică. Ea este specifică 
vieţii, dar viaţa este doar o manifestare particulară a sa. 
Următoarele proprietăţi ale energiei orgonice au fost deduse de 
către Reich, din experimentele sale: 

1) Energia orgonică nu are masă. Întrucât energia orgonică nu 
are greutate sau masă, este foarte greu de măsurat cu ajutorul 
tehnicilor convenţionale. 

2) Energia orgonică este prezentă peste tot. Energia orgonică 
umple spaţiul; ea este prezentă în diferite grade sau concentraţii, 
dar nu este absentă nicăieri. Este prezentă şi în vid, în interiorul 
atmosferei terestre, dar şi în spaţiul cosmic. Din acest punct de 
vedere, se aseamănă cu eterul, de care se vorbea în fizica 
dinaintea secolului al 20-lea. 

3) Energia orgonică reprezintă mediul fenomenelor 
electromagnetice şi gravitaţionale. La fel ca eterul, energia 
orgonică reprezintă substratul celor mai fundamentale fenomene 
naturale. Ea reprezintă mediul în care lumina se mişcă  şi în care 
apar forţele electromagnetice şi gravitaţionale. 

4) Energia orgonică se află în mişcare constantă. Continua 
mişcare a energiei orgonice poate fi observată în condiţii 
corespunzătoare. Sunt cel puţin două tipuri de mişcare 
specifică: o pulsaţie (sau o expansiune şi contracţie alternantă) 
şi o curgere normală de-a lungul unei direcţii curbe. 

5) Energia orgonică contrazice legea entropiei. O energie 
orgonică este atrasă de concentraţii mai mari de energie 
orgonică. Spre deosebire de căldură sau electricitate, care 
întotdeauna au direcţia de la un potenţial puternic la unul 
scăzut, energia orgonică curge de la un potenţial scăzut la unul 
puternic. Să luăm de exemplu căldura emisă de un radiator într-
o cameră: ea pleacă de la radiator în cameră, şi nu se întoarce 
din cameră la radiator; acest proces este în concordanţă cu legea 
entropiei. Procesele orgonice funcţionează invers: concentraţiile 
mai mari de energie orgonică atrag concentraţiile mai mici de 
energie orgonică prezente în anumite zone. 

6) Energia orgonică este responsabilă pentru procesele vii şi 
nevii din întregul Univers. Energia orgonică este responsabilă 

pentru fiinţele vii (pentru procesul învăţării şi pentru evoluţia de 
la speciile simple la cele complexe). În lucrurile nevii, energia 
orgonică este responsabilă pentru creşterea norilor şi a 
furtunilor din atmosferă, pentru creşterea galaxiilor şi a stelelor 
din ele. Energia orgonică formează unităţi orgonice care 
achiziţionează energie din mediul înconjurător, şi care au un 
ciclu de viaţă, ca naşterea, creşterea, maturitatea şi declinul. 

7) Materia este creată din energie orgonică. În condiţii 
corespunzătoare, materia este creată din energia orgonică. 
Aceste condiţii nu sunt nici rare şi nici neobișnuite, iar Reich 
credea că o materie nouă apare în continuu pe această planetă. 

8 ) Energia orgonică este responsabilă pentru viaţă. Energia 
orgonică este energia vieţii şi astfel ea este responsabilă pentru 
caracteristicile speciale ce diferențiază viul de neviu. 

9) Curente separate de energie orgonică se pot atrage unele 
cu altele şi astfel să se suprapună. Funcţia de suprapunere este 
o formă fundamentală a procesului creativ. Suprapunerea 
energiilor orgonice în spaţiul liber poate da naştere la o spirală; 
spirala o putem observa şi în galaxiile spiralate, şi în uragane 
sau furtuni. Suprapunerea apare şi în timpul actului sexual, când 
două curente separate de energie se suprapun în timpul 
orgasmului. 

10) Energia orgonică poate fi manipulată şi controlată cu 
ajutorul dispozitivelor orgonice. Primul dispozitiv de energie 
orgonică a fost construit în secolul 18 de către francezul 
Mesmer şi purta numele de „bacquet”. Wilhelm Reich a 
dezvoltat câteva dispozitive pentru controlul energiei orgonice. 
Cel mai cunoscut dispozitiv este „acumulatorul de energie 
orgonică”, care are forma unei cutii şi conţine materiale 
metalice şi non-metalice. 

Experimente care demonstrează existența energiei orgonice  

1) Experimentul XX – Acest experiment se preocupă de 
tranziţia de la materia nevie la materia vie. Experimentul XX 
este realizat cu ajutorul unei ape bionice, o apă obţinută cu 
ajutorul energiei orgonice. Această soluţie este sterilizată sub 
presiune şi ţinută în containere sterile, care sunt îngheţate. La 
topire, aceste soluţii sterile prezintă, sub microscop, forme de 
celule vii. 

2) Experimentul Oranur – constă în introducerea energiei 
nucleare, sub forma unui material radioactiv, în câmpuri 
puternice de energie orgonică. Rezultatul a fost o răspândire 
extrem de largă în atmosferă a energiei rezultate, pe o zonă de 
mii de ori mai mare decât cea în care a avut loc experimentul. 
Acest lucru a putut fi observat cu ajutorul contoarelor Geiger 
care au măsurat un nivel periculos de radiaţii.  
www.yogaesoteric.net 
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Savanţii au descoperit o nouă fază a 
materiei: cristalele de timp

Norman Yao, Phil Richerme

          Cercetătorii au reuşit să creeze cristale de timp: 
cristale a căror structură nu se repetă doar în spaţiu, ci şi în 
timp, punându-le într-o oscilaţie continuă, fără consum de 
energie. 

ouă cercetări paralele şi independente au dezvăluit că 
au reuşit să creeze şi să măsoare aceste cristale bizare în 
laborator, confirmând existenţa unei faze a materiei 

rămasă necunoscută până acum, relatează Business Insider

Descoperirea poate părea abstractă, dar deschide calea unei noi 
ere în fizică – până acum s-a studiat materia ca fiind numai în 
„echilibru”, adică în starea de nemişcare, fără fluctuaţii în timp. 
Aceste cristale sunt structuri care se mişcă şi atunci când au cea 
mai scăzută fază de energie – faza statică. 

Prima dată au fost prezise de câştigătorul premiului Nobel din 
2012, fizicianul Frank Wilczek. De obicei, când un material se 
găseşte în starea de nemişcare, în punctul 0 de energie al 
sistemului, este teoretic imposibil ca structura acestuia să se 
mişte sau să se modifice. 

Cristalele normale au o structură atomică ce se repetă în spaţiu 
– precum reţeaua de carbon a diamantului. Dar aceasta este în 
echilibru şi rămâne astfel nemişcată. Cristalele de timp au o 
structură care se repetă în timp, nu doar în spaţiu, oscilând în 
starea normală. 

Cristalele acestea se comportă precum jeleul, care la atingere 
începe să se mişte, diferenţa este că în cazul cristalelor de timp 
nu este nevoie de un factor extern sau de energie pentru 
mişcare, ci aceasta este starea lui naturală – este incapabil să 
stea nemişcat. 

Noul studiu arată că aceste cristale nu sunt doar teoretice, ci pot 
fi create în laborator. Norman Yao de la Universitatea din 
California, Berkeley, alături de colegii săi, au publicat o lucrare 
în Physical Review Letters pe care Yao o numeşte „
ideea teoretică şi implementarea experimentală”.

Două studii paralele care ajung la aceeaşi concluzie

Bazate pe această idee au fost efectuate două studii 
independente: unul la Universitatea Maryland şi
Harvard. 
Ambele studii au fost anunţate la sfârşitul anului trecut pentru a 
fi publicate în reviste de specialitate. De asemenea, un lucru 
promiţător este că cele două echipe au folosit sisteme total 
diferite bazate pe aceeaşi idee. 

D
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Savanţii au descoperit o nouă fază a 
cristalele de timp 

Norman Yao, Phil Richerme 

Cercetătorii au reuşit să creeze cristale de timp: 
cristale a căror structură nu se repetă doar în spaţiu, ci şi în 

o oscilaţie continuă, fără consum de 

aralele şi independente au dezvăluit că 
au reuşit să creeze şi să măsoare aceste cristale bizare în 
laborator, confirmând existenţa unei faze a materiei 

Business Insider. 

ide calea unei noi 
a studiat materia ca fiind numai în 

„echilibru”, adică în starea de nemişcare, fără fluctuaţii în timp. 
Aceste cristale sunt structuri care se mişcă şi atunci când au cea 

Prima dată au fost prezise de câştigătorul premiului Nobel din 
2012, fizicianul Frank Wilczek. De obicei, când un material se 
găseşte în starea de nemişcare, în punctul 0 de energie al 
sistemului, este teoretic imposibil ca structura acestuia să se 

Cristalele normale au o structură atomică ce se repetă în spaţiu 
precum reţeaua de carbon a diamantului. Dar aceasta este în 

echilibru şi rămâne astfel nemişcată. Cristalele de timp au o 
în spaţiu, oscilând în 

Cristalele acestea se comportă precum jeleul, care la atingere 
începe să se mişte, diferenţa este că în cazul cristalelor de timp 
nu este nevoie de un factor extern sau de energie pentru 

este incapabil să 

Noul studiu arată că aceste cristale nu sunt doar teoretice, ci pot 
fi create în laborator. Norman Yao de la Universitatea din 
California, Berkeley, alături de colegii săi, au publicat o lucrare 

pe care Yao o numeşte „podul dintre 
”. 

Două studii paralele care ajung la aceeaşi concluzie  

Bazate pe această idee au fost efectuate două studii 
independente: unul la Universitatea Maryland şi altul la 

Ambele studii au fost anunţate la sfârşitul anului trecut pentru a 
fi publicate în reviste de specialitate. De asemenea, un lucru 
promiţător este că cele două echipe au folosit sisteme total 

Cristalele de timp de la Universitatea Maryland au fost create 
prin înşiruirea a 10 ioni de yterbiu cu spini de electroni 
amestecaţi. Ideea era ca aceşti ioni să nu formeze o stare de 
echilibru şi pentru a face acest lucru cercetătorii au bombardat 
înşiruirea cu două lasere. Un laser a creat un câmp magnetic, iar 
al doilea a schimbat parţial spinul atomilor. Atomii s
poziționat într-o structură stabilă şi repetitivă, caracteristică 
pentru un cristal, dar era nevoie de depăşirea stării de echilibru 
pentru a deveni un 
Cercetătorii au observat apoi ceva bizar. Cristalul reacţiona în 
alt timp faţă de timpul în care era bombardat cu cele două 
lasere. Yao menţionează că „nu ar fi ciudat dacă ai mişca un 
jeleu și acesta ar reacţiona într-o perioadă diferită?

Cristalul de timp de la Harvard a fost diferit. Cercetătorii au 
folosit aglomerări de azot în spaţiile libere ale structurii 
cristalului de diamant. 

Phil Richerme de la Universitatea Indiana care nu a fost 
implicat în acest studiu dezvăluie: „faptul că 
de divergente au avut rezultate similare sugerează că aceste 
cristale de timp sunt o nouă fază a materiei, nu doar ceva redus 
la sisteme particulare. [...] Confirmă că depăşirea simetriei 
poate apărea în toate domeniile naturii şi deschid
mai multe arii de cercetare”. 

 
S-a reușit imposibilul: fizicienii au creat, în 
laborator, materia supersolidă. Paradoxal, 
aceasta se comportă ca un… superfluid!

     Oamenii de știință de la Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) au creat, recent, o formă de materie cu 
totul nouă: materia supersolidă!  

ai înainte, fizicienii teoretizau că materia supersolidă 
ar putea exista, numai că încă nu putuse fi creat
observată în condiții de laborator.

Când vine vorba despre stările de agregare a materiei, ne 
gândim la lichide, gaze și solide. La școală, ni să dădea 
exemplul apei (prezentă în Natură ca lichid, vapori 
pentru a ne ajuta să pricepem rapi
privința celor trei stări de agregare. La cele trei forme de 
agregare „clasice” se adaugă și plasma. Dar noua descoperire se 
referă la cu totul altceva, la starea supersolidă. Materia aflată în 
această stare prezintă, potrivit MIT, un 
ale solidelor cu acelea ale superfluidelor

A fost luat un gaz superfluid, numit 
care a fost modificat un ajutorul unor lasere, pentru a fi generată 
o fază cuantică a materiei, care posedă o 
materia solidă), dar care, de asemenea, se poate scurge cu 
ușurință, asemenea unui superfluid. 

M
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timp de la Universitatea Maryland au fost create 
prin înşiruirea a 10 ioni de yterbiu cu spini de electroni 
amestecaţi. Ideea era ca aceşti ioni să nu formeze o stare de 
echilibru şi pentru a face acest lucru cercetătorii au bombardat 

asere. Un laser a creat un câmp magnetic, iar 
al doilea a schimbat parţial spinul atomilor. Atomii s-au 

o structură stabilă şi repetitivă, caracteristică 
pentru un cristal, dar era nevoie de depăşirea stării de echilibru 
pentru a deveni un cristal de timp. 
Cercetătorii au observat apoi ceva bizar. Cristalul reacţiona în 
alt timp faţă de timpul în care era bombardat cu cele două 

nu ar fi ciudat dacă ai mişca un 
o perioadă diferită?”. 

Cristalul de timp de la Harvard a fost diferit. Cercetătorii au 
folosit aglomerări de azot în spaţiile libere ale structurii 

Phil Richerme de la Universitatea Indiana care nu a fost 
faptul că două sisteme atât 

de divergente au avut rezultate similare sugerează că aceste 
cristale de timp sunt o nouă fază a materiei, nu doar ceva redus 
la sisteme particulare. [...] Confirmă că depăşirea simetriei 
poate apărea în toate domeniile naturii şi deschide calea pentru 

șit imposibilul: fizicienii au creat, în 
laborator, materia supersolidă. Paradoxal, 
aceasta se comportă ca un… superfluid! 

Tomi TOHĂNEANU 

știință de la Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) au creat, recent, o formă de materie cu 

ai înainte, fizicienii teoretizau că materia supersolidă 
ar putea exista, numai că încă nu putuse fi creată sau 

ții de laborator. 

Când vine vorba despre stările de agregare a materiei, ne 
și solide. La școală, ni să dădea 

exemplul apei (prezentă în Natură ca lichid, vapori și gheață), 
pentru a ne ajuta să pricepem rapid cum stau lucrurile în 

ța celor trei stări de agregare. La cele trei forme de 
și plasma. Dar noua descoperire se 

referă la cu totul altceva, la starea supersolidă. Materia aflată în 
un amestec de proprietăți 

ale solidelor cu acelea ale superfluidelor. 

A fost luat un gaz superfluid, numit condensat Bose-Einstein, 
care a fost modificat un ajutorul unor lasere, pentru a fi generată 
o fază cuantică a materiei, care posedă o structură dură (la fel ca 
materia solidă), dar care, de asemenea, se poate scurge cu 



 

        85858585                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

Conducătorul proiectului de cercetare este prof. Wolfgang 
Ketterle de la MIT, laureat al premiului Nobel pentru fizică (în 
2001) pentru participarea sa la activitatea de descoperire a 
condensatului Bose-Einstein. Acesta a afirmat, în legătură cu 
recenta reușită, că „este contrar așteptărilor obișnuite ca un 
material să constituie o combinație de soliditate și 
superfluiditate”, precizând că în situația în care cafeaua dintr
ceașcă ar fi superfluidă iar cineva ar agita-o, ea ar continua să se 
rotească, în ceașcă, la nesfârșit (sau, oricum, foarte multă 
vreme, am zice noi). 

Recenta reușită a oamenilor de știință a fost publicat
primele zile ale acestei luni, în revista Nature
intenționează să experimenteze mai mult cu supersolidele, care 
pot exista, actualmente, la temperaturi foarte scăzute, sub 
„condiții de vacuum ultra-înalte”, după terminologia 
întrebuințată la MIT. 

După cum se arată în același număr al revistei Nature
de știință elvețieni au raportat, la rândul lor, că un alt mod de a 
aduce materia în starea supersolidă este folosirea unor oglinzi 
opuse (în camere de rezonanță optică). Surse: 
cosmosmagazine.com, www.sciencealert.com 

 
Ecourile ce au fost descoperite în undele 
gravitaţionale sfidează în mod evident 

teoria relativităţii generale a lui Einstein
 

Steve Giddings

        În februarie 2016 astronomii au realizat o descoperire 
monumentală. La aproape 100 de ani de la primele predicţii 
ale lui Albert Einstein, experţii au detectat unde 
gravitaţionale. 

upă detectarea a trei unde gravitaţionale
Interferometer Gravitational-Wave (LIGO), fizicienii 
susţin că deţin dovezi ale existenţei ,,ecourilor” din 

unde care sfidează predicţiile lui Einstein privind găurile negre. 
Descoperirile au fost făcute publice de AeXiv.org
examinate şi de alţi fizicieni înainte de a fi întocmit un raport 
final. Momentan, dovezile nu au trecut de marja de eroare de 5
sigma, care este standardul de aur al fizicienilor, ceea ce 

D
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Conducătorul proiectului de cercetare este prof. Wolfgang 
Ketterle de la MIT, laureat al premiului Nobel pentru fizică (în 
2001) pentru participarea sa la activitatea de descoperire a 

Einstein. Acesta a afirmat, în legătură cu 
șteptărilor obișnuite ca un 

ție de soliditate și 
ția în care cafeaua dintr-o 

o, ea ar continua să se 
șcă, la nesfârșit (sau, oricum, foarte multă 

șită a oamenilor de știință a fost publicată, în 
Nature. Fizicienii 

ționează să experimenteze mai mult cu supersolidele, care 
pot exista, actualmente, la temperaturi foarte scăzute, sub 

înalte”, după terminologia 

Nature, oamenii 
știință elvețieni au raportat, la rândul lor, că un alt mod de a 

aduce materia în starea supersolidă este folosirea unor oglinzi 
Surse: inhabitat.com, 

Ecourile ce au fost descoperite în undele 
gravitaţionale sfidează în mod evident 

teoria relativităţii generale a lui Einstein 

Steve Giddings 

În februarie 2016 astronomii au realizat o descoperire 
monumentală. La aproape 100 de ani de la primele predicţii 
ale lui Albert Einstein, experţii au detectat unde 

unde gravitaţionale de către Lase 
Wave (LIGO), fizicienii 

susţin că deţin dovezi ale existenţei ,,ecourilor” din 
unde care sfidează predicţiile lui Einstein privind găurile negre.  

AeXiv.org, unde pot fi 
ieni înainte de a fi întocmit un raport 

final. Momentan, dovezile nu au trecut de marja de eroare de 5-
sigma, care este standardul de aur al fizicienilor, ceea ce 

înseamnă că există 3,5 milioane de şanse ca rezultate să nu fie 
reale.  

Cercetările amănunţite au dovedit prezenţa ,,ecourilor”. Se 
credea anterior că relativitatea generală se descompune în 
interiorul găurilor negre, dar conform descoperirilor recente 
aceasta se descompune şi la marginea lor. Această teorie ar 
putea duce la naşterea unui nou tip de fizică.

,,Descoperirile de la LIGO ne oferă o oportunitate majoră de a 
investiga un nou tip de fizică”, a declarat Steve Giddings, 
cercetător de la Universitatea din California. 

Dacă ecourile vor dispărea, relativitatea generală ar rezista încă 
unui test, deoarece de mulţi ani 
fizicienii încearcă să descopere 
erori în teorie, încercând să 
descopere moduri de a o face 
compatibilă cu mecanica cuantică.

Conform teoriei lui Einstein, orice 
trece pe lângă o 
dispare fără urmă; conform 
gândirii tr
poate scăpa dintr

Însă, conform mecanicii cuantice, materia înghiţită de o gaură 
neagră lasă o urmă în exterior. 

 
Un vis frumos e gata sa se realizeze: 

Energie «stelară» pentru toată lumea!
 

          Un obiectiv ambiţios al oamenilor de 
realizarea unui reactor nuclear de fuziune, care să poată 
produce energie în aceeași 
manieră în care o 
produce… Soarele.  

au alte stele similare. 
Noua tehnologie ar 
putea oferi întregii 

planete energie în mod 
nelimitat. O energie 
nepoluantă! Acum, oamenii 
de știință anunţă că s-au făcut 
noi pași în această direcție. 

Conform unui material recent publicat în jurnalul 
Comunications, Wendelstein 7-X, o instala
germană de obținere a energiei prin fuziune, funcționează exact 
așa cum a fost anticipat și, prin urmare, ne aflăm pe drumul cel 
bun pentru obținerea de energie ieftină, curată, pentru toată 
lumea. Noul sistem, demn de era spa
stellarator. Acesta a generat o primă tran
hidrogen, atunci când a fost pus în func

S
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înseamnă că există 3,5 milioane de şanse ca rezultate să nu fie 

e au dovedit prezenţa ,,ecourilor”. Se 
credea anterior că relativitatea generală se descompune în 
interiorul găurilor negre, dar conform descoperirilor recente 
aceasta se descompune şi la marginea lor. Această teorie ar 

de fizică. 

Descoperirile de la LIGO ne oferă o oportunitate majoră de a 
”, a declarat Steve Giddings, 

cercetător de la Universitatea din California.  

Dacă ecourile vor dispărea, relativitatea generală ar rezista încă 
st, deoarece de mulţi ani 

fizicienii încearcă să descopere 
erori în teorie, încercând să 
descopere moduri de a o face 
compatibilă cu mecanica cuantică. 

Conform teoriei lui Einstein, orice 
trece pe lângă o gaură neagră 
dispare fără urmă; conform 
gândirii tradiţionale nici lumina nu 
poate scăpa dintr-o gaură neagră. 

Însă, conform mecanicii cuantice, materia înghiţită de o gaură 

Un vis frumos e gata sa se realizeze: 
Energie «stelară» pentru toată lumea! 

oamenilor de știință a fost 
realizarea unui reactor nuclear de fuziune, care să poată 

Conform unui material recent publicat în jurnalul Nature 
X, o instalație experimentală 

ținere a energiei prin fuziune, funcționează exact 
șa cum a fost anticipat și, prin urmare, ne aflăm pe drumul cel 

ținerea de energie ieftină, curată, pentru toată 
demn de era spațială, este numit și 

. Acesta a generat o primă tranșă de plasmă de 
hidrogen, atunci când a fost pus în funcțiune (la începutul lui 
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2016). Complexa instalație funcționează într-un mod diferit de 
un reactor tradițional, de fisiune, care desface elementele grele 
în părțile lor componente. Wendelstein 7-X este un reactor de 
fuziune care unește nucleele atomilor ușori, formând atomi grei.

Prin acest proces, care se petrece și în miezul Soarelui 
(producându-se heliu prin fuziunea atomilor de hidrogen), 
rezultă imense cantități de energie, fără a rămâne în urmă 
substanțe primejdioase, deșeuri radioactive. Ce „combustibil” ar 
fi necesar pentru un astfel de reactor? Hidrogenul, un element 
găsit la tot pasul, în apă (H2O). Oceanul planetar
lacurile, râurile sunt sursele cele mai la îndemână de hidrogen.

O problemă mai mare a fost ridicată de către temperaturile 
colosale, care sunt generate pentru a aduce hidrogenul în stare 
plasmatică. Plasma e atât de fierbinte încât nu există pe 
vreun material care să-i reziste la un contact nemijlocit. Dar aici 
intervine spiritul inovator al oamenilor de știință.

Instalația W7-X încorporează o soluție tehnică prin care plasma 
aflată la 80 de milioane de grade Celsius nu intră în contact 
direct cu pereții containerului. Se folosesc bobine 
supraconductoare, pentru a produce câmpuri magnetice ce 
delimitează plasma de pereții containerului special, în 
apropierea cărora sunt generate temperaturi extrem de scăzute, 
vecine cu zero absolut. 

W7-X este cel mai mare și mai complex stellarator
fiind deservit de către Institutul Max Planck
Plasmei (Germania). 
Pentru continuarea 
proiectului este necesară o 
largă colaborare 
internațională. 

În program s-au implicat 
și cercetătorii americani. 
Unul dintre aceștia, pe 
nume David Gates, susține că, dacă sunt utilizate în mod 
adecvat, reactoarele de fuziune pot furniza tuturor 
consumatorilor de pe Terra o energie curată, sigură 
important, inepuizabilă. Numai resursele de hidrog
ne-ar furniza suficient „combustibil” cât să ne ajungă zeci de 
mii de ani. Singura substanță ce rezultă de pe urma producției 
de energie prin fuziune este heliul, un gaz inert. 

Toate națiunile de pe planetă ar putea avea acces la o astfel de 
energie, dacă proiectul se va desfășura bine, fără dificultăți 
neașteptate care ar surveni pe parcurs, dar este necesară o vastă 
colaborare internațională, pentru a fi materializat acest 
deziderat. Vi se pare prea frumos ca să fie adevărat?

Vestea cea nouă e de natură să-i bucure pe to
obișnuiți. Dar ar fi interesant de știut, de exemplu, cum sunt 
receptate astfel de noutăți la nivelul marilor operatori din 
domeniul extracției și procesării combustibililor fosili sau a 
operatorilor economici care mențin în funcțiune termocentrale.
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Max Planck pentru Fizica 

ține că, dacă sunt utilizate în mod 
adecvat, reactoarele de fuziune pot furniza tuturor 
consumatorilor de pe Terra o energie curată, sigură și, cel mai 
important, inepuizabilă. Numai resursele de hidrogen ale Terrei 

ar furniza suficient „combustibil” cât să ne ajungă zeci de 
ță ce rezultă de pe urma producției 

 

țiunile de pe planetă ar putea avea acces la o astfel de 
șura bine, fără dificultăți 

șteptate care ar surveni pe parcurs, dar este necesară o vastă 
țională, pentru a fi materializat acest 

deziderat. Vi se pare prea frumos ca să fie adevărat? 

i bucure pe toți oamenii 
șnuiți. Dar ar fi interesant de știut, de exemplu, cum sunt 

ți la nivelul marilor operatori din 
ției și procesării combustibililor fosili sau a 

țin în funcțiune termocentrale. 

Un mic amănunt: Germania are planuri serioase de închidere a 
centralelor nucleare clasice, mai ales după ce s
Fukushima în 2011. O centrală nucleară nem
1981 a fost deja închisă. Este urmărită trecerea pe energii 
regenerabile.http://www.yogaesoteric.net 

Cele mai importante descoperiri 
din 2016! De la crocodilul gigant 

dinozaurii cu pene, până la Proxima b, 
planeta ce ar putea găzdui unele forme de 

viață 

       Anul 2016 a fost unul mai mult decât productiv, din punct 
de vedere științific. Vom inventaria, în cele ce urmează, cinci 
dintre cele mai importante descoperiri 
2016! 

Cel mai mare crocodil care a trăit vreodată

În ianuarie 2016, oamenii de știință au uluit lumea cu știrea că a 
fost descoperit, într-un deșert african, 
care a existat vreodată. Pe baza unui craniu fosil 
descoperite în Tunisia, s-a tras concluzia c
putea să crească mai lungă de 30 de picioare (aproape 10 metri) 
și să cântărească circa trei tone. Machimosaurus rex
ce a viețuit acum 120 de milioane de ani, oferă indicii cruciale 
cu privire la un posibil eveniment extinc
sfârșitul Jurasicului, în urmă cu aproximativ 145 milioane de 
ani. 

Penele ce decorau… coada unui dinozaur, conservate
bucată de chihlimbar 

O neobișnuită bucată de chihlimbar
posesia paleontologilor, care au examinat

fizicfizicfizicfizică 
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Un mic amănunt: Germania are planuri serioase de închidere a 
centralelor nucleare clasice, mai ales după ce s-a întâmplat la 
Fukushima în 2011. O centrală nucleară nemțească înființată în 

mărită trecerea pe energii 

Cele mai importante descoperiri științifice 
din 2016! De la crocodilul gigant și 

dinozaurii cu pene, până la Proxima b, 
planeta ce ar putea găzdui unele forme de 

Tomi TOHANEANU 

 

a fost unul mai mult decât productiv, din punct 
științific. Vom inventaria, în cele ce urmează, cinci 

dintre cele mai importante descoperiri științifice ale anului 

mare crocodil care a trăit vreodată 

știință au uluit lumea cu știrea că a 
șert african, cel mai mare crocodil 

. Pe baza unui craniu fosil și altor oase 
a tras concluzia că străvechea reptilă 

putea să crească mai lungă de 30 de picioare (aproape 10 metri) 
Machimosaurus rex, animalul 

țuit acum 120 de milioane de ani, oferă indicii cruciale 
cu privire la un posibil eveniment extincție în masă de la 

șitul Jurasicului, în urmă cu aproximativ 145 milioane de 

 

Penele ce decorau… coada unui dinozaur, conservate într-o 

șnuită bucată de chihlimbar a ajuns, nu demult, în 
or, care au examinat-o cu mare interes. În 
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decembrie 2016, s-a anunțat că respectivul fragment de 
chihlimbar conținea pene care au aparținut cozii unui dinozaur. 
Datând de 99 de milioane de ani, fragmentul provenit din coada 
străvechii reptile a fost inițial confundat cu o fărâmă de materie 
vegetală. Inspectarea sa mai atentă a arătat că era vorba doar 
despre resturile unor pene. Coada a aparținut unui tânăr 
Coelurozaurus, o familie de dinozauri care include Tiranozaurii, 
precum și strămoși de-ai păsărilor actuale. 

Urme ale unor strămoși îndepărtați ai omului, în Tanzania

Tanzania a fost o sursă neprețuită de urme străvechi
începuturile existenței speciei umane. În octombrie, oamenii de 
știință au găsit o mulțime de urme plantare, la Engare Sero. 
Vechimea lor se situa între 5000 și 19000 de ani. Urmele 
plantare proveneau de la oameni care s-au deplasat în grupuri, 
în apropierea unui falnic vulcan. 

În 1970, într-un alt site african, numit Laetoli, paleoantropologii 
au găsit cele mai vechi urme ale pașilor provenite de la 
Australopithecus afarensis, imprimate în urmă cu 3,6 milioane 
de ani. Urmele de la Laetoli constituie cele mai vechi dovezi de 
mers biped, provenite la un hominid. În decembrie 2016, 
oamenii de știință au găsit alte urme, tot în perimetrul Laetoli, 
adăugând în patrimoniul științei informații suplimentare despre 
trăsăturile lui Australopithecus afarensis și cu privire la 
obiceiurile de împerechere ale acestor hominizi timpurii. A 
reieșit că acești hominizi erau poligami. 

Detectarea undelor gravitaționale formate prin contopirea a 
două găuri negre  

Undele gravitaționale sunt create de către unele dintre cele mai 
violente evenimente din Univers. În cazul de fa
fuziunea a două găuri negre prinse într-un dans mortal, executat 
în spirală. În ciuda originilor lor extreme, undele
au ramas necunoscute multă vreme, întrucât efectele lor vizibile 
asupra Universului sunt discrete. 

Cu ajutorul unor detectoare extrem de sensibile din Louisiana 
Washington, oamenii de știință au reușit sa detecteze undele 
gravitaționale care au trecut prin zona Terrei, în luna februarie 
2016. S-a mai detectat o a doua rundă de emisii de unde, câteva 
luni mai târziu. Undele gravitaționale pot constitui o nouă cale 
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mers biped, provenite la un hominid. În decembrie 2016, 

sit alte urme, tot în perimetrul Laetoli, 
științei informații suplimentare despre 

și cu privire la 
obiceiurile de împerechere ale acestor hominizi timpurii. A 

 

ționale formate prin contopirea a 

ționale sunt create de către unele dintre cele mai 
violente evenimente din Univers. În cazul de față, a avut loc 

un dans mortal, executat 
în spirală. În ciuda originilor lor extreme, undele gravitaționale 
au ramas necunoscute multă vreme, întrucât efectele lor vizibile 

Cu ajutorul unor detectoare extrem de sensibile din Louisiana și 
știință au reușit sa detecteze undele 

care au trecut prin zona Terrei, în luna februarie 
a mai detectat o a doua rundă de emisii de unde, câteva 

ționale pot constitui o nouă cale 

de a cunoaște obiecte care, altminteri, sunt greu de cercetat, cum 
ar fi enigmaticele găuri negre. 

Proxima b, o posibilă planetă locuibilă, în apropierea Terrei

Speranțele noastre de a găsi semne de viață pe o altă planetă au 
devenit mai puternice în luna august 2016. Atunci, astronomii 
au găsit astfel de indicii pe o planetă care orbitează în jurul 
Proximei Centauri. Aflată la doar 4 ani lumină depărtare de 
sistemul nostru solar, Proxima Centauri i
pe astronomi și scriitorii SF. 

Proxima b, planeta nou descoperită orbitează suficient de 
aproape de steaua ei (o pitică roșie) pentru ca apa, dacă există, 
să se afle în stare lichidă pe suprafața sa. Va mai dura o vreme 
până când vom avea tehnologia pentru a sonda în mod 
corespunzător Proxima b și a identifica eventualele semne de 
viață, dar, chiar și așa, condițiile existente acolo le
speranțe astrobiologilor. 

Sursă: nationalgeographic.com 

 
 

Știință revoluționară, etică, generozitate 
Conferință a genialului savant iranian 

Mehran Keshe la Bucure
 

           Fizicianul de origine iraniană Mehran Tavakoli 

Keshe, fondatorul Fundației Keshe, a acceptat invitația și a 
venit miercuri, 22 martie 2017, la sediul Mi

Integrare Spirituală în Absolut din Pipera pentru a sus
o conferință.  

tât în timpul conferinței, cât și în

care l-a susținut din altă țară a doua zi, domnul Keshe 

a apreciat la rândul său interesul pe care l

în România pentru cercetările sale de avangardă.
A

fizfizfizfizicicicică 
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Proxima b, o posibilă planetă locuibilă, în apropierea Terrei 

țele noastre de a găsi semne de viață pe o altă planetă au 
devenit mai puternice în luna august 2016. Atunci, astronomii 

e indicii pe o planetă care orbitează în jurul 
Proximei Centauri. Aflată la doar 4 ani lumină depărtare de 
sistemul nostru solar, Proxima Centauri i-a fascinat, deopotrivă, 

, planeta nou descoperită orbitează suficient de 
șie) pentru ca apa, dacă există, 

ța sa. Va mai dura o vreme 
până când vom avea tehnologia pentru a sonda în mod 

și a identifica eventualele semne de 
ță, dar, chiar și așa, condițiile existente acolo le-au dat mari 

 

Știință revoluționară, etică, generozitate – 
ță a genialului savant iranian 

Mehran Keshe la București 

Fizicianul de origine iraniană Mehran Tavakoli 

ției Keshe, a acceptat invitația și a 
venit miercuri, 22 martie 2017, la sediul Mișcării de 

Integrare Spirituală în Absolut din Pipera pentru a susține 

ței, cât și în web-seminarul pe 

ținut din altă țară a doua zi, domnul Keshe 

a apreciat la rândul său interesul pe care l-a constatat 

e de avangardă. 
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În cadrul expunerii din București au fost atinse subiecte precum 

stadiul actual al dezvoltării Fundației Keshe, eficiența 

extraordinară a aplicațiilor Keshe în tratamentul unor probleme 

grave de sănătate, rezultatele salutare în decontaminarea 

mediului înregistrate în Japonia, Arizona (SUA) sau Norvegia. 

Deosebit de revelatoare au fost și corelațiile între aspectele ce 

țin de dinamica plasmei și funcționarea sistemului biologic 

uman sau detaliile tehnice despre producerea și utilizarea așa-

numitelor GANS-uri (gaze în stare nano ale materiilor solide). 

 

Ca un exemplu de succes în implementarea tehnologiei Keshe 

au fost prezentate câteva detalii despre filiala din Ghana a 

Fundației, unde activitatea membrilor este sprijinită în prezent 

de la nivel guvernamental. Filiala a primit donație din partea 

conducerii statului o mare suprafață de teren precum și fonduri 

importante pentru aparatura de cercetare și producție, iar 

întreaga activitate este protejată de poliția ghaneză. Până și 

palatul guvernamental din Ghana este susținut cu energie 

produsă de dispozitivele Keshe. Site-ul din Ghana al Fundației 

poate fi accesat aici. 

Mehran Keshe a evidențiat că există acum mii de relatări ale 

celor care au obținut rezultate extraordinare prin aplicarea 

acestor tehnologii în cele mai diverse direcții: de la 

îmbunătățirea spectaculoasă a randamentului energetic al unor 

instalații, la vindecarea unor boli sau la facilitarea unor 

experiențe spirituale. Pe site-ul principal al Fundației Keshe 

aceste relatări pot fi accesate la secțiunea Mărturii. Foarte multe 

relatări și experiențe pot fi consultate și pe pagina de 

Facebook The Golden Age of Gans și chiar pe paginile filialelor 

Keshe din România: Keshe Foundation România și Tehnologia 

Magrav. 

Având în vedere numărul foarte mare de oameni de știință și 

specialiști din toată lumea care s-au implicat în susținerea 

Fundației, precum și numărul uriaș de susținători care se alătură 

în ritm accelerat, domnul Mehran Keshe a menționat că 

asociația tinde să devină una dintre cele mai mari organizații 

științifice din lume. Faptul este cu atât mai remarcabil cu cât 

aceste rezultate au fost obținute în pofida opoziției îndârjite cu 

care activitatea Fundației Keshe este întâmpinată de 

oficialitățile din țările occidentale, unde mass-media refuză 

efectiv să prezinte opiniei publice chiar și simpla existență a 

acestei tehnologii.  

De altfel, tocmai legat de această opoziție acerbă cu care s-a 

confruntat din plin, el a relatat că au existat mai multe tentative 

de asasinat (inclusiv a familiei sale) care au avut ca scop să îl 

oprească de la distribuirea tehnologiei pe care a descoperit-o. 

Printre altele, dl. Keshe a arătat că mașina i-a fost aruncată în 

aer de trei ori prin explozia unor bombe, că s-a încercat 

otrăvirea sa, a fost ținut de mai multe ori în arest sau că a fost 

catalogat ca fiind un așa-zis „terorist”. 

 

 
 

În inima materiei, pentru oameni 

Adeseori în cadrul prezentării sale, acest curajos și genial om de 

știință a pus accentul pe latura etică a activității pe care o 

desfășoară. Cu umor a explicat de ce nu este interesat să obțină 

un brevet asupra descoperirilor sale, preferând în schimb să 

ofere complet gratuit informațiile tuturor oamenilor. 

„Cunoașterea de la Dumnezeu este liberă. Cine o poate 

breveta? Dacă ar fi existat un brevet, Dumnezeu ar fi trimis 

unul personal. Și nu am văzut așa ceva, deci o folosim.”  

Dovedind o profundă viziune spirituală, el a afirmat că această 

acțiune de a împărtăși cunoașterea face parte din legile de bază 

ale Universului: „Dacă ai ceva și nu oferi mai departe te 

blochezi. Dacă în schimb dai și altora, vei primi și mai mult. 

Este un secret fundamental.”  

 

 

 

fizicfizicfizicfizică 
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Sincronicități matemagice în măsurătorile 
spațiului și timpului 

         Creaţiile cosmice ridică voalul de pe realitatea noastră 
holografică. De la geometria sacră la sincronicităţile 
matemagice, universul se dezvăluie ca având un design 
inteligent, departe de a fi o coincidență cosmică.

atricea omniscientă este legată de o ordine sacră a 
numerelor şi a geometriei, un sistem antic şi ezoteric 
al proporţiei divine.  

Necunoscută de către marea majoritate a oamenilor, canonizată 
ca sacră de către foarte puţini, această cunoaştere este în curs de 
redescoperire acum. Creaţiile cosmice încearcă să unifice 
conştiinţa prin explorarea Cvadrivinium-ului (diviziune a 
învăţământului în Evul Mediu, cuprinzând cele patru articole 
liberale: aritmetica, muzica, geometria şi astronomia). Scopul 
este acela de a folosi Trivinium-ul pentru a înţelege natura 
realităţii, în acelaşi timp îndepărtând materialismul din 
inconştientul colectiv, unificând dualitatea şi producând 
reîntoarcerea la Noosferă.  

Sincronicităţi matemagice în măsurătorile spaţiului şi 
timpului  

Unităţile noastre de măsură ale spaţiului şi ale timpului conţin 
un sistem sinergic, nişte reguli sacre ale numerelor, dincolo de 
ceea ce în mod obișnuit le asociem astăzi. Mile, kilometri, 
minute, secunde, grade, aceste unităţi sunt sincronizate cu o 
ordine cosmică, creând un sistem divin în realitatea noastră 
holografic-fractală. Acestea sunt sincronicităţile matemagice
din măsurătorile timpului şi spaţiului.  

Un picior nu este un picior (foot – eng.) din cauza măsurii 
pantofului regelui din vechime. Acesta este exact
pentru că se aliniază atât cu cosmosul cât şi cu omul. După cum 
spune şi binecunoscuta axiomă hermetică, „Ceea ce este sus 
este şi jos”. Anticul filosof Protagoras spunea acelaşi lucru în 
alt fel: „Omul este măsura tuturor lucrurilor”.  

Sincronicităţi matemagice în măsurătorile spaţiului şi timpului

M
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ncronicităţi matemagice în măsurătorile spaţiului şi timpului 

În Grecia antică, studenţii avansaţi ai lui Pitagora, care erau 
implicaţi în studiul avansat al ştiinţelor naturii şi al înţelegerii 
de sine erau numiţi mathematekoi, adică „cei care au studiat 
bine”. Cuvântul mathema însemna „învăţare” în general şi este 
rădăcina cuvântului din engleza veche 
„să fii conştient”, sau al cuvântului german 
înseamnă „să te trezeşti”.  

Solidele platonice – Solidele pitagoreice 

Mila trebuie că a fost creată având sistemul nostru solar în 
minte, pentru că se sincronizează perfect. Ştiam oare diametrul 
Soarelui, al Pământului şi al Lunii în 1593, atunci când mila s
presupus că are 5280 de picioare? Este aceasta doar o mare 
coincidenţă cosmică? Mila terestră ar trebui să fie mai mult de 
cei 1.000 de paşi de om, care măsoară în medie 5,28 picioare. 
Nu ni se spune întreaga poveste.  

Numărul lui Platon 5040

Este oare mila o formă de măsurare ce a fost transmisă de la 
strămoşii noştri cu mult timp în urmă? 

fizicfizicfizicfizică 
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Mila trebuie că a fost creată având sistemul nostru solar în 
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Încă nu cunoaştem modul în care s-au construit piramidele. Nu 
înţelegem cum au avut cei din tribul Dogon din Africa 
cunoştinţe despre Sirius A şi B, cum a 
mecanismul Antikythera, ori care este adevărul despre multe 
alte fenomene neînţelese de-a lungul timpului. Poate că 
strămoşii noştri erau mult mai înţelepţi decât îi credem noi azi. 

Cele patru elemente – Pământ, Apă, Foc, Aer

Poate că anticii ne-au transmis această cunoaştere într
ce ar fi vizibilă tuturor, bogaţi sau săraci. Ce mod mai bun de a 
ascunde secrete care să rămână de-a lungul timpului decât să le 
pui la vedere, pentru a putea fi analizate? Aceste mistere sunt 
ascunse în toate unităţile de măsură comune. Marea majoritate a 
oamenilor nu sunt conştienţi de această realitate. Această 
înţelegere ascunsă este îngropată în inconştientul colectiv, fiind 
codificată într-un sistem numerologic şi geometric antic, folosit 
de către mulţi, dar înţeles doar de către foarte puţini. 

„O altă relicvă a tradiţiilor arhaice ce au produs diviziunile 
timpului este sistemul actual de măsurare în picioare, furloni şi 
mile, împreună cu acrul ca unitate de măsurare a pământului. 
Acestea, fiind regăsite şi în ziua de azi, au fost canonizate şi 
menţinute sacre, pentru că ele nu numai că sunt legate de scara 
umană şi astronomică, exprimă unitatea existentă între 
macrocosmos şi microcosmos, dar apar şi în dimensiunile 
sistemului nostru solar sub forma unităţilor de măsură ale 
timpului.” – John Michell  

„Cred că proporţiile geometrice au servit Creatorului ca idee 
atunci când El a introdus generarea continuă a obiectelor 
similare din obiecte similare.” – Johannes Kepler 

„Geometria a existat înaintea creaţiei. Ea este co
mintea lui Dumnezeu… Geometria i-a oferit lui Dumnezeu un 
model pentru Creaţie…” – Johannes Kepler  

„Nu sunt unul dintre cei născuţi cu cunoaştere, sunt unul căruia 
îi place antichitatea şi căutarea sinceră acolo.” –

„În spatele zidului, zeii se joacă, se joacă cu numere, din care 
este făcut universul.” – Le Corbusier. www.yogaesoteric.net

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017

au construit piramidele. Nu 
înţelegem cum au avut cei din tribul Dogon din Africa 
cunoştinţe despre Sirius A şi B, cum a fost construit 
mecanismul Antikythera, ori care este adevărul despre multe 

a lungul timpului. Poate că 
strămoşii noştri erau mult mai înţelepţi decât îi credem noi azi.  

 
Pământ, Apă, Foc, Aer 

au transmis această cunoaştere într-o formă 
ce ar fi vizibilă tuturor, bogaţi sau săraci. Ce mod mai bun de a 

a lungul timpului decât să le 
pui la vedere, pentru a putea fi analizate? Aceste mistere sunt 

toate unităţile de măsură comune. Marea majoritate a 
oamenilor nu sunt conştienţi de această realitate. Această 
înţelegere ascunsă este îngropată în inconştientul colectiv, fiind 

un sistem numerologic şi geometric antic, folosit 
ulţi, dar înţeles doar de către foarte puţini.  

O altă relicvă a tradiţiilor arhaice ce au produs diviziunile 
timpului este sistemul actual de măsurare în picioare, furloni şi 
mile, împreună cu acrul ca unitate de măsurare a pământului. 

ăsite şi în ziua de azi, au fost canonizate şi 
menţinute sacre, pentru că ele nu numai că sunt legate de scara 
umană şi astronomică, exprimă unitatea existentă între 
macrocosmos şi microcosmos, dar apar şi în dimensiunile 

unităţilor de măsură ale 

Cred că proporţiile geometrice au servit Creatorului ca idee 
atunci când El a introdus generarea continuă a obiectelor 

Johannes Kepler  

aţiei. Ea este co-eternă cu 
a oferit lui Dumnezeu un 

Nu sunt unul dintre cei născuţi cu cunoaştere, sunt unul căruia 
– Confucius  

În spatele zidului, zeii se joacă, se joacă cu numere, din care 
www.yogaesoteric.net 

 
Biofotonii – lumina vieţii

 

        Celulele noastre comunica prin schimb de “biofotoni”, 
lumina ultraslaba purtătoare de informaţii, purtătoare de 
viaţă.  

adiaţia solară este esenţială pentru existenţa oricărei 
forme de viaţă pe Terra, iar faptul că lumina solară este 
folosită de vegetale pentru sinteză diverselor substanţe 

indispensabile pentru supravieţuire sunt adevăruri înţelese şi 
acceptate că evidente. Faptul că toate fiinţele vii „conţin” 
lumina şi o utilizează în cele mai intime procese derulate la 
nivel subcelular şi cuantic este mai puţin cunoscut. Încă din 
1927, profesorul sovietic Alexandr Gurvici a descoperit că 
rădăcinile de ceapă comunica între ele prin raze ultraviolete 
modificându-şi reciproc ratele de multiplicare celulară. Această 
radiaţie a fost numită de către Gurvici 
Descoperirea a fost atât de şocantă încât Gurvici a fost 
ridiculizat de către biologii de dinainte de război şi considerat 
că fiind şarlatan. Eforturile lui Gurvici au fost continuate la 
Novosibirsk în anii 1960 şi 70 de către V. Kaznaceev şi echipa 
acestuia. Într-unul din studiile lui Kaznaceev, culturi de celule 
aflate în flacoane din sticlă de cuarţ (transparenţă pentru 
ultraviolete) au fost tratate cu substanţe toxice. În imediată 
vecinătate au fost plasate flacoane similare conţinând culturi de 
celule sănătoase. După o vreme, culturile sănătoase au început 
să prezinte semne de intoxicare, similare celor din flacoanele 
tratate. Experienţă repetată cu culturi plasate în flacoane din 
sticlă obişnuite (opacă pentru UV) a condus la rezultate 
negative, adică simptomele de otrăvire la cultură sănătoasă nu 
au mai apărut. Concluzia imediată a fost că celulele celor două 
culturi vecine comunicau prin radiaţii ultraviolete. În 1957, 
graţie noilor tehnici de investigare, biofizicianul german Fritz 
Albert Popp (Universitatea din Kaiserslautern), nu numai că a 
confirmat descoperirile lui Gurvici, dar a dovedit că toate 
celulele vii emit şi captează în mod constant lumina. Nu este 
vorba doar de celulele vegetale ci şi de celule animale … şi 
umane. Descoperirea a făcut mare vâlvă în Germania că şi în 
toată lumea. Stimulat de rezultate, Fritz Popp a elaborat o 
instalaţie ultrasensibilă de măsurare a numărului de fotoni emişi 
de materia vie. Inima instalaţiei au fost fotomultiplicatori de 
mare sensibilitate în ultraviolet care puteau detecta energii de 
numai 10-17W (energia luminii emise de un licurici aflat la 10 
Km distanţă). Descoperirea a avut meritul de a deschide calea 
spre o biologie în care fizică cuantică ocupă deja un loc 
important.  
Profesorul Ilya Prigogin (Universitatea din Bruxelles), laureat al 
premiului Nobel în 1977, prin conceptul sau numit “structuri 
disipative”, introduce principiul conform căruia energia 
furnizată local în zone determinate se poate propagă în întreg 
sistemul, altfel spus, se poate delocaliza. Această delocalizare se 
produce în condiţii aflate în afară oricărui echilibru 
termodinamic. Ceea ce a descoperit F
caracteristică a structurilor disipative. Lumina distribuită în 
ţesuturile vii prin aceaste emisii celulare joacă un rol central în 
procesele moleculare profunde. Această lumina este prezenţa 

R
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lumina vieţii 

Celulele noastre comunica prin schimb de “biofotoni”, 
lumina ultraslaba purtătoare de informaţii, purtătoare de 

adiaţia solară este esenţială pentru existenţa oricărei 
forme de viaţă pe Terra, iar faptul că lumina solară este 

vegetale pentru sinteză diverselor substanţe 
indispensabile pentru supravieţuire sunt adevăruri înţelese şi 
acceptate că evidente. Faptul că toate fiinţele vii „conţin” 
lumina şi o utilizează în cele mai intime procese derulate la 

ic este mai puţin cunoscut. Încă din 
1927, profesorul sovietic Alexandr Gurvici a descoperit că 
rădăcinile de ceapă comunica între ele prin raze ultraviolete 

şi reciproc ratele de multiplicare celulară. Această 
urvici – „radiaţie mitogenetică”. 

Descoperirea a fost atât de şocantă încât Gurvici a fost 
ridiculizat de către biologii de dinainte de război şi considerat 
că fiind şarlatan. Eforturile lui Gurvici au fost continuate la 

ătre V. Kaznaceev şi echipa 
unul din studiile lui Kaznaceev, culturi de celule 

aflate în flacoane din sticlă de cuarţ (transparenţă pentru 
ultraviolete) au fost tratate cu substanţe toxice. În imediată 
vecinătate au fost plasate flacoane similare conţinând culturi de 
celule sănătoase. După o vreme, culturile sănătoase au început 
să prezinte semne de intoxicare, similare celor din flacoanele 
ratate. Experienţă repetată cu culturi plasate în flacoane din 
sticlă obişnuite (opacă pentru UV) a condus la rezultate 
negative, adică simptomele de otrăvire la cultură sănătoasă nu 
au mai apărut. Concluzia imediată a fost că celulele celor două 

ecine comunicau prin radiaţii ultraviolete. În 1957, 
graţie noilor tehnici de investigare, biofizicianul german Fritz 
Albert Popp (Universitatea din Kaiserslautern), nu numai că a 
confirmat descoperirile lui Gurvici, dar a dovedit că toate 

t şi captează în mod constant lumina. Nu este 
vorba doar de celulele vegetale ci şi de celule animale … şi 
umane. Descoperirea a făcut mare vâlvă în Germania că şi în 
toată lumea. Stimulat de rezultate, Fritz Popp a elaborat o 

măsurare a numărului de fotoni emişi 
de materia vie. Inima instalaţiei au fost fotomultiplicatori de 
mare sensibilitate în ultraviolet care puteau detecta energii de 

17W (energia luminii emise de un licurici aflat la 10 
a avut meritul de a deschide calea 

spre o biologie în care fizică cuantică ocupă deja un loc 

Profesorul Ilya Prigogin (Universitatea din Bruxelles), laureat al 
premiului Nobel în 1977, prin conceptul sau numit “structuri 

principiul conform căruia energia 
furnizată local în zone determinate se poate propagă în întreg 
sistemul, altfel spus, se poate delocaliza. Această delocalizare se 
produce în condiţii aflate în afară oricărui echilibru 
termodinamic. Ceea ce a descoperit F.A. Popp reprezintă o 
caracteristică a structurilor disipative. Lumina distribuită în 
ţesuturile vii prin aceaste emisii celulare joacă un rol central în 
procesele moleculare profunde. Această lumina este prezenţa 



 

        91919191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017 
       

 

sub formă de cuante de energie (fotoni) bine definite, emise 
într-o manieră sincronizată (coerentă). Aceşti fotoni biologici 
(biofotoni), excită moleculele modificându-le 2 nivelul 
energetic şi făcând posibilă declanşare a unor reacţii biochimice 
importante. Putem afirmă, acum, că fiecare proces chimic 
derulat în celulele este iniţiat datorită unei emisii speciale de 
biofotoni. Această ne permite să înţelegem că evenimentele 
celulare sunt regizate prin procese la nivel cuantic. Aceste 
particule de lumina nu vizează doar ţesuturile expuse la lumina 
solară cum este pielea dar şi cele profunde, de exemplu: rinichii, 
ficatul, plămânii, pancreasul. În fond, aceşti biofotoni călătoresc 
şi servesc într-un fel că mijloc de schimb. Nu este vorba de 
fenomenele de fluorescentă sau fotoluminiscenta care pot fi 
întâlnite la unele alge sau ţesuturi moarte aflate în putrefacţie. 
Aceste emisii de biofotoni sunt manifestări ale vieţii normale a 
celulelor vii implicate în funcţionarea unui ţesut sau a unei 
colonii de celule. Sisteme de comunicaţie prin biofotoni sunt 
utilizate şi de unele animale care trăiesc în colectivităţi. Au fost 
efectuate cercetări pe diverse tipuri de animale care trăiesc în 
grupuri. Cercetătorii din echipa lui Popp au studiat luminile 
licuricilor din pădurile de mangrove din Thailanda. Cu ajutorul 
unor aparate foarte sensibile şi precise ei au constatat că că după 
un minut de zbor în comun, toţi licuricii emit semnale 
luminoase aflate în acelaşi ritm . Această coerentă reprezintă un 
semn de coordonare, cooperare între indivizii din grupul de 
licurici. În studiile efectuate de echipa dr. Popp s-a mai 
descoperit că în coloniile de dafnii (minuscule vieţuitoare 
acvatice), pe măsură ce populaţia colectivităţii creşte, emisiile 
de biofotoni detectate la nivelul indivizilor scade, deşi ne-am 
aştepta că aceste emisii să crească! Acest fenomen ar putea 
reprezenta un semnal de limitare a ratei de înmulţire.  
În realitate, când vieţuitoarele încep să trăiască în promiscuitate, 
radiaţiile fotonice provenind de la fiecare individ în parte sunt 
mai uşor absorbite de ceilalţi pentru că îl utilizează pentru a 
transmite mesaje pentru menţinerea unei armonii în cadrul 
grupului. Recent, F.A. Popp a demonstrat că aceste emisii de 
lumina se petrec la nivelul ADN-ului, unde energia luminoasă 
este “stocată“ în moleculele de ADN sub formă de biofotoni şi 
că acest stocaj poate dura până la moartea celulei. Când celulele 
grupate în ţesuturi mor, ele emit împreună întregul ansamblu de 
radiaţii fotonice stocate, ceea ce pare să ofere credit ipotezei că 
funcţionarea celulelor şi moartea acestora sunt procese strâns 
coordonate. Genele emiţătoare din ADN sunt, de asemenea, 
receptoare, astfel încât, între organismul viu şi mediul exterior 
se stabileşte un schimb energetic. Acest dialog prin flux de 
energie informată susţine mecanismele vitale, organismul 
„alimentandu-şi” organizarea internă din lumina solară 
ambianţa care, pe domenii foarte limitate, este şi ea coerentă! În 
prezent, în numeroase laboratoare din lume, cercetările continuă 
asupra aplicaţiilor descoperirilor prof. Popp. De exemplu, s-a 
putut demonstra că o substanţă medicamentoasă poate fi testată 
prin această metodă pe culturi de ţesuturi umane în vitro. Acest 
test preliminar permite detectarea imediată a toxicitătii acestei 
substanţe. Emisia de biofotoni de către celule poate indică 
această toxicitate. La solicitarea guvernului german, dr. Popp a 
realizat o serie de studii asupra medicamentelor homeopatice 
aplicând emisiile de fotoni de către celule, rezultatele fiind sunt 
prezentate în “Bericht an 3 Bonn”. În cursul cercetărilor 
efectuate în cadrul acestui studiu, prof.dr. Popp a dovedit că 
radiaţiile biofotonice ultra-slabe emise de culturi de celule sau 

colonii de animale minuscule pot fi modificate într-o manieră 
reproductibilă prin administrarea de substanţe (homeopatic 
active) în dilutii ridicate, dovedind astfel acţiunea reală a 
medicamentelor homeopatice. Toate celulele vii expuse la 
lumina reţin această lumina apoi o restituie mediului după un 
anumit timp. Cercetătorii de la Universitatea din Utrecht 
(Olanda), lucrând prin tehnicile lui Popp au remarcat că celulele 
canceroase reemit biofotonii la o rată care creşte odată cu 
numărul celulelor maligne, în timp ce celulele sănătoase îşi 
diminuează emisia de biofotoni în timpul multiplicării. Acest 
comportament a fost interpretat de către cercetători că o 
indicaţie asupra gradului de cooperare şi organizare a celulelor. 
Celulele canceroase constitue un sistem dezorganizat fără o 
cooperare intercelulară reală, în care informaţiile “transportate” 
de biofotoni nu sunt necesare şi nici utilizate, în timp ce celulele 
sănătoase folosesc biofotonii drept elemente care ajută în 
organizare şi coordonare în cadrul grupului de celule . Un alt 
experiment interesant a constat în numărarea biofotonilor emişi 
de mâinile vindecătorilor practicanţi ai terapiilor energetice. 
Numărul fotonilor emişi de astfel de subiecţi a fost semnificativ 
mai mare atunci când aceştia îşi focalizau energia emisă de 
mâini în comparaţie cu fotonii emişi când vindecătorii erau 
relaxaţi. Ambele valori menţionate mai sus se deosebeau net de 
valorile măsurate în camera de investigaţie în absenţa oricărei 
persoane. Toate aceste experimente precum şi teoria generală a 
biofotonilor că factori bioregulatori ai proceselor din 
organismul uman sunt prezentate în lucrarea lui Marco Pischof, 
„Lumina din celulele noastre”. Din această perspectiva au fost 
studiate substanţele care inhibă proliferarea celulelor 
canceroase, însă se pare că, la prima vedere, această cale nu 
răspunde aşteptărilor. Acest aparent eşec ar putea fi explicat 
prin faptul că maladia cancerului nu este strict localizată ci mai 
curând rezultatul unei dezorganizări progresive la nivelul 
întregului organism. Aşadar, evoluţia acestei maladii nu este 
direct observabilă la nivelul unei simple culturi de ţesut sau de 
celule. Din studiile prof. Popp şi colaboratorilor săi reiese că 
alimentaţia demnă de acest nume trebuie să conţină o 
importantă parte “vie”, cu alte cuvinte un mediu în care fotonii 
sunt încă prezenţi şi, prin urmare, transferabili organismului 
receptor. Din punct de vedere termodinamic, organismele vii 
sunt sisteme “deschise”. Ele nu extrag din mediul ambiant doar 
substanţele chimice necesare pentru metabolism ci şi informaţii 
pentru organizarea funcţionarii lor. Acest fapt ne arată 
importantă pentru sănătate a metodelor de conservare folosite 
pentru alimentele proaspete. Este evident, ne arată prof. dr. 
Popp, că legumele sau fructele stabilizate prin radiaţii gama îşi 
pierd aproape total potenţialul nutritiv pentru că celulele sunt 
“ucise” prin iradiere (eliminarea biofotonilor din structurile 
celulare). 4 Consumând fructele şi legumele în stare proaspătă, 
organismul uman „consumă” şi lumina sub formă de biofotoni 
stocaţi în celulele acestora. “Noi, oamenii, suntem devoratori de 
lumina“ afirmă, pe bună dreptate, prof. dr. Fritz Popp. Este 
posibil că biofotonii să fie şi purtători ai informaţiilor psi şi că 
între două forme conştiente de viaţă poate fi stabilită o legătură 
coerentă din care rezultă un transfer de informaţie. Chiar dacă 
avem de a face cu o ipoteza, suntem convinşi că aplicaţiile şi 
implicaţiile practice ale biofotonilor nu au fost pe deplin 
cercetate şi că aceştia îşi vor ocupă locul meritat în ştiinţă 
secolului al XXI-lea. 
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Cu fizica printre oameni

            Prof. Ștefan MÎRZAC 

1. Liniștea și relaxarea deschid calea spre spiritual, iar 
agitația și mișcarea deschid calea spre egou.

2. Un cerc închis are șansa să devină vicios, iar un arc de 
cerc are șansa să devină o spirală a evoluției.

3. Întunericul din noi nu vrea să arătăm și altora lumina 
noastră, iar lumina din noi acceptă și lumina altora ,dacă 
ne-o completeză. 

4. Impulsul puternic nu are cap, dar are coarne.
5. În lumea reală te naști ca să ai un viitor și mori fiindcă ai 

un trecut. În lumea cuantică, spirituală te na
un trecut și mori ca să ai un alt viitor. 

6. Unele contrarii distrug adevărul, altele îl nasc.
7. Absolutul, privit la nivelul nostru este o sumă de 

relativități. 
8. Gunoiul există sub formă solidă, lichidă, de gaz sau 

plasmă. Cel mai fin învinge forța gravitațională , se ridică 
și nu se vede, dar i se văd efectele. Totodată există și sub 
formă de energie, informație care se propagă prin unde 
atașate substanței și se cuibărește în conștiință, fiind mai 
durabil, mai greu de înlăturat, trecănd de la o genera
alta. 

9. În oameni există egou și spirit, suflet. Egourile sunt puncte 
de acumulare de materii, energii și informații inferioare, 
fiind dominate de frică și ură, ca forțe de respingere între 
oameni. Sufletele sunt puncte de dispersie, având materii, 
energii și informații superioare, de unde radiază iubirea ca 
forță de atracție între oameni. 

10. Știința este campioană la scepticism deoarece,deseori dă 
cu piciorul ideilor noi dar bune. 

11. OZN-iștii, când ne viziteză, pun față în față viito
cu prezentul sau trecutul lor.  

12. Vinul ne învață temporar o nouă fizică. Ne schimbă 
sistemul de referință, ne dilată și ne contractă spațiul, 
timpul și se joacă de-a relativitatea. Ne face să zburăm cu 
viteza luminii sau să încremenim buștean, se
gravitația, făcându-ne cu gândul ca un fulg sau ca o 
planetă, ne inspiră, dar și ne leagă limba. Ne face să 
vorbim ușor cuvinte grele, se joacă cu afecțiunea, cu 
sentimentele și memoria noastră. Numai echilibristică nu 
ne învață. Ne face să mergem sinusoidal, zburând cu 
sufletul și gândul, dar târând picioarele. În fine, ne 
schimbă temporar realitatea tridimensională, ne face să 
trăim ca particulă și ca undă. 

13. Tăcerea naște depresiuni care atrag agresivități și realități 
străine. 

14. Cutremurile de mare intensitate au totuși un avantaj: ele 
pot dărâma ideile fixe, acestea având fundații solide.

15. Ochii noștri fizici văd doar vizibilul din invizibil, iar ochii 
noștri spirituali văd invizibilul, adică circa 90%din materie 
energie și informație. 

16. Vidul este un gol de substanță, dar un plin de energie si 
informație. 
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Cu fizica printre oameni 

Ștefan MÎRZAC - Iași 

ștea și relaxarea deschid calea spre spiritual, iar 
ția și mișcarea deschid calea spre egou. 

șansa să devină vicios, iar un arc de 
șansa să devină o spirală a evoluției. 

și altora lumina 
și lumina altora ,dacă 

Impulsul puternic nu are cap, dar are coarne. 
ști ca să ai un viitor și mori fiindcă ai 

, spirituală te naști fiindcă ai 

Unele contrarii distrug adevărul, altele îl nasc. 
Absolutul, privit la nivelul nostru este o sumă de 

Gunoiul există sub formă solidă, lichidă, de gaz sau 
ța gravitațională , se ridică 

și nu se vede, dar i se văd efectele. Totodată există și sub 
ție care se propagă prin unde 

șate substanței și se cuibărește în conștiință, fiind mai 
trecănd de la o generație la 

și spirit, suflet. Egourile sunt puncte 
și informații inferioare, 

și ură, ca forțe de respingere între 
rsie, având materii, 

și informații superioare, de unde radiază iubirea ca 

ța este campioană la scepticism deoarece,deseori dă 

știi, când ne viziteză, pun față în față viitorul nostru 

ță temporar o nouă fizică. Ne schimbă 
ță, ne dilată și ne contractă spațiul, 
a relativitatea. Ne face să zburăm cu 

ștean, se joacă cu 
ne cu gândul ca un fulg sau ca o 

și ne leagă limba. Ne face să 
șor cuvinte grele, se joacă cu afecțiunea, cu 

și memoria noastră. Numai echilibristică nu 
m sinusoidal, zburând cu 

și gândul, dar târând picioarele. În fine, ne 
schimbă temporar realitatea tridimensională, ne face să 

ște depresiuni care atrag agresivități și realități 

și un avantaj: ele 
ții solide. 

ștri fizici văd doar vizibilul din invizibil, iar ochii 
ștri spirituali văd invizibilul, adică circa 90%din materie 

ță, dar un plin de energie si 

17. Calea spre paradox- atragi contrariile prin ce se aseamănă 
și respingi asemănările prin ce se deosebesc.

18. Masca pune deacord dezordinea din noi cu cea dinafară.
19. Când oamenii sunt deși și există mu

forța de respigere care poate naște singurătate.
20. Fantasticul este poezia științei. 
21. Unii se înmulțesc prin împărțire. 
22. Transferul este adunarea dintr-o parte 

parte. 
23. Masa este o energie care stă sau se mi

iar energia este o masă care se mi
24. Multe suflete trăiesc numai cu emo
25. Democrația aduce o bună confirmare a teoriei relativității 

în societate. 
26. Plantele trăiesc datorită apei care curge spre cer.

 
 

Ce a fost înainte de Big Bang. Iată ce teorie 
interesantă susțin oamenii de știință…

 

          Un grup de oameni de știință din Canada și Egipt au 

încercat să găsească un răspuns la această întrebare 

folosindu-se de calcule matematice.  

otrivit acestora, Universul așa cum îl știm noi nu s

format printr-o simplă scânteie, ci printr

mai complex ce a avut cel puțin patru etape. Însă ce era 

înainte de această primă etapă? Răspunsul, un alt Univers. 

Acesta este ciclic, a existat și va exista întotdeauna sub o formă 

sau alta. 

Potrivit profesorului Mir Faizal, citat de
se extinde, însă echipa consideră că datorită unor principii ale 
mecanicii cuantice, în cele din urmă expansiunea se va opri, ca 
mai apoi să se restrângă către un punct, stadiu de la care „noul” 
Univers va începe din nou să se extindă.
 
Această abordare schimbă modul în care privim Universul, mai 
ales că, potrivit aceluiași profesor, înainte de producerea Big 
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atragi contrariile prin ce se aseamănă 
și respingi asemănările prin ce se deosebesc. 
Masca pune deacord dezordinea din noi cu cea dinafară. 

și și există multă răutate, aceasta este 
ța de respigere care poate naște singurătate. 

 
o parte și scăderea din altă 

Masa este o energie care stă sau se mișcă cu viteză mică, 
iar energia este o masă care se mișcă cu viteză mare. 
Multe suflete trăiesc numai cu emoția substanței. 

ția aduce o bună confirmare a teoriei relativității 

Plantele trăiesc datorită apei care curge spre cer. 

nainte de Big Bang. Iată ce teorie 
țin oamenii de știință… 

Prof.  Mir Faizal 

știință din Canada și Egipt au 

încercat să găsească un răspuns la această întrebare 

 

șa cum îl știm noi nu s-a 

o simplă scânteie, ci printr-un proces mult 

țin patru etape. Însă ce era 

înainte de această primă etapă? Răspunsul, un alt Univers. 

exista întotdeauna sub o formă 

 

Potrivit profesorului Mir Faizal, citat de expres.co.uk, Universul 
se extinde, însă echipa consideră că datorită unor principii ale 
mecanicii cuantice, în cele din urmă expansiunea se va opri, ca 

i apoi să se restrângă către un punct, stadiu de la care „noul” 
Univers va începe din nou să se extindă. 

Această abordare schimbă modul în care privim Universul, mai 
și profesor, înainte de producerea Big 
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Bang-ului mai există o fază de tranziție care ar putea fi studiată 
prin analizarea fizicii fazei prezente a Universului.
 
„În modelul propus de noi, Universul nu a început odată cu Big 
Bang-ul. Acest lucru este posibil pentru că Universul poate 
exista în patru faze diferite, precum apa există în trei faze 
diferite. Aşa cum putem afla care sunt proprietăţile gheţii, doar 
prin observarea apei din care aceasta s-a format, putem afla ce 
a fost înaintea acestui Univers doar prin studierea fizicii celui 
actual”, a declarat Mir Faizal. 

 
 

A fost descoperită originea unui semnal 
radio misterios provenit din spa

traducere și adaptare: Radu Ungureanu

        În ultimii zece ani astronomii au recepționat mai multe 
semnale radio, pe cât de puternice pe atât de neobi
provenite din spațiul cosmic.  

șa numitele explozii de unde radio rapide (FRBs) au 
aprins imaginația oamenilor din întreaga lume, mulți 
considerându-le a fi semnale provenite de la civiliza

mult mai avansate decât a noastră care încearcă să ne 
contacteze. 

Semnalele recepționate durează doar câteva milisecunde, însă 
degajă la fel de multă energie precum Soarele nostru. Până 
acum, nu am avut posibilitatea de a explica de unde provin 
astfel de semnale, și nici ce le cauzează. Acest lucru este deja 
istorie. Oamenii de știință au putut depista originea uneia dintre 
aceste explozii, cu ajutorul telescopului Very Large Array din 
New Mexico – ele vin dintr-o galaxie pitică aflată la o distan
destul de mare de Calea Lactee. Teoria este că aceste emisii 
sunt produse de magnetari, un tip de stele neutronice care sunt 
înconjurate de materie expulzată de explozia unei supernove.

Prima emisie provenită din această parte a Universului a fost 
descoperită în 2007. Totuși, în ciuda faptului că cercetătorii 
estimează că sunt în jur de 2.000 de FRBs care trec prin Univers 
în fiecare zi, doar câteva pot fi înregistrate de echipamentele 
tehnice de pe Pământ, principalul motiv fiind durata extrem de 
mică a exploziilor. 

A

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017

ție care ar putea fi studiată 
prin analizarea fizicii fazei prezente a Universului. 

În modelul propus de noi, Universul nu a început odată cu Big 
ul. Acest lucru este posibil pentru că Universul poate 

m apa există în trei faze 
diferite. Aşa cum putem afla care sunt proprietăţile gheţii, doar 

a format, putem afla ce 
a fost înaintea acestui Univers doar prin studierea fizicii celui 

A fost descoperită originea unui semnal 
radio misterios provenit din spațiu… 

și adaptare: Radu Ungureanu 

 

ționat mai multe 
semnale radio, pe cât de puternice pe atât de neobișnuite, 

șa numitele explozii de unde radio rapide (FRBs) au 
ția oamenilor din întreaga lume, mulți 

le a fi semnale provenite de la civilizații 
mult mai avansate decât a noastră care încearcă să ne 

ționate durează doar câteva milisecunde, însă 
degajă la fel de multă energie precum Soarele nostru. Până 
acum, nu am avut posibilitatea de a explica de unde provin 

și nici ce le cauzează. Acest lucru este deja 
ță au putut depista originea uneia dintre 

aceste explozii, cu ajutorul telescopului Very Large Array din 
galaxie pitică aflată la o distanță 

destul de mare de Calea Lactee. Teoria este că aceste emisii 
tari, un tip de stele neutronice care sunt 

înconjurate de materie expulzată de explozia unei supernove. 

Prima emisie provenită din această parte a Universului a fost 
și, în ciuda faptului că cercetătorii 
2.000 de FRBs care trec prin Univers 

în fiecare zi, doar câteva pot fi înregistrate de echipamentele 
tehnice de pe Pământ, principalul motiv fiind durata extrem de 

„Găsirea galaxiei gazdă a acestor FRBs, este un mare pas 
înainte, dar mai avem încă multe de făcut pentru a putea spune 
că înțelegem pe deplin ce reprezintă cu adevărat aceste 
semnale”, a declarat Shami Chatterjee, de la Cornell University.

Descoperirea a fost publicată în revista Nature 
Astrophysical.   sursa: sciencealert.com 

 
Descoperirea colosală 

evoluţia omenirii – Sunt şapte planete, pe 3 
se poate trăi că şi pe Terra

 Amaury Triaud, Michaël Gillon, Ignas Snellen

         NASA a descoperit şapte exoplanete de mărimea 
Terrei într-un singur sistem solar, denumit Trappist
la o distanţă de 40 de ani-lumina faţă de Soare.
 

nunţul a fost făcut de cercetătorii de la NASA, 
miercuri seară, prin intermediul unei conferinţe de 
presă a fost difuzată pe site

spaţiale americane. 

 Descoperirea a fost făcută de astronomii americani cu ajutorul 
telescopului spaţial Spitzer şi al mai mul
Descoperirea reprezintă un nou record în domeniul cercetării 
spaţiale, deoarece este pentru prima dată când a fost identificat 
un sistem solar în care toate cele şapte planete ale sale au 
dimensiuni similare cu Terra. Cercetătorii de la NASA au 
precizat că toate cele şapte exoplanete au potenţialul de a 
conţine apă în stare lichidă. Trei dintre ele se află în zona 
locuibilă din jurul stelei lor, în care viaţă este posibilă. 
Cele şapte exoplanete care alcătuiesc 
orbitează în jurul stelei Trappist-1, o stea rece cu densitate 
scăzută, aflată la o distanţă de 40 de ani
constelaţia Vărsătorului. Descoperirea cercetătorilor de la 
NASA a fost publicată şi în revista Nature. 
Potrivit astronomilor americani, proximitatea acestui sistem 
stelar şi mărimea considerabilă a celor şapte exoplanete în 
raport cu dimensiunea stelei Trappist-1 fac din nouă formaţiune 
cerească ”o ţintă perfectă pentru cercetare”. Savanţii speră să 
scaneze în viitorul apropiat atmosferele celor şapte exoplanete 
pentru a descoperi eventuale ”amprente” ale vieţii, precizează 
Reuters.  
”Cred că am făcut un pas crucial înainte, pentru a află dacă 
există viaţă şi în alte părţi din Univers”, a declarat Amaury 
Triaud, astronom la Universitatea Cambridge în această 
conferinţă de presă. Descoperirea are la baza un studiu 
precedent care a reuşit să găsească trei planete care plutesc în 
jurul stelei Trappist-1. Ele se adaugă astfel celor peste 3.500 de 
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„Găsirea galaxiei gazdă a acestor FRBs, este un mare pas 
ai avem încă multe de făcut pentru a putea spune 

țelegem pe deplin ce reprezintă cu adevărat aceste 
Shami Chatterjee, de la Cornell University. 

în revista Nature și Journal Letters 

 care schimbă 
Sunt şapte planete, pe 3 

că şi pe Terra 

Amaury Triaud, Michaël Gillon, Ignas Snellen 

NASA a descoperit şapte exoplanete de mărimea 
un singur sistem solar, denumit Trappist-1, aflat 

lumina faţă de Soare.  

cercetătorii de la NASA, 
miercuri seară, prin intermediul unei conferinţe de 
presă a fost difuzată pe site-ul oficial al Agenţiei 

Descoperirea a fost făcută de astronomii americani cu ajutorul 
telescopului spaţial Spitzer şi al mai multor telescoape terestre.  
Descoperirea reprezintă un nou record în domeniul cercetării 
spaţiale, deoarece este pentru prima dată când a fost identificat 
un sistem solar în care toate cele şapte planete ale sale au 

Cercetătorii de la NASA au 
precizat că toate cele şapte exoplanete au potenţialul de a 
conţine apă în stare lichidă. Trei dintre ele se află în zona 
locuibilă din jurul stelei lor, în care viaţă este posibilă.  
Cele şapte exoplanete care alcătuiesc acest sistem stelar 

1, o stea rece cu densitate 
scăzută, aflată la o distanţă de 40 de ani-lumina faţă de Terra, în 
constelaţia Vărsătorului. Descoperirea cercetătorilor de la 
NASA a fost publicată şi în revista Nature.  
Potrivit astronomilor americani, proximitatea acestui sistem 
stelar şi mărimea considerabilă a celor şapte exoplanete în 

1 fac din nouă formaţiune 
cerească ”o ţintă perfectă pentru cercetare”. Savanţii speră să 

în viitorul apropiat atmosferele celor şapte exoplanete 
pentru a descoperi eventuale ”amprente” ale vieţii, precizează 

”Cred că am făcut un pas crucial înainte, pentru a află dacă 
există viaţă şi în alte părţi din Univers”, a declarat Amaury 

aud, astronom la Universitatea Cambridge în această 
conferinţă de presă. Descoperirea are la baza un studiu 
precedent care a reuşit să găsească trei planete care plutesc în 

1. Ele se adaugă astfel celor peste 3.500 de 
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planete descoperite de astronomi în afară Sistemului Solar, 
denumite exoplanete. Oamenii de ştiinţă s-au concentrat pe 
descoperirea unor planete telurice cu dimensiuni similare cu 
Terra, cu temperaturi potrivite, pentru că apă, dacă există, să se 
afle în stare lichidă – o condiţie considerată esenţială pentru 
existenţa vieţii. 
Diametrul stelei Trappist-1 reprezintă aproximativ 8% din cel al 
Soarelui. Din acest motiv, planetele din jurul ei, de dimensiunea 
Terrei, par foarte mari atunci când trec prin faţă stelei Trappist
1. Studiată cu telescoapele de pe Pământ, mişcarea acestor 
planete blochează cu regularitate lumina emisă de steaua lor. 
Cercetătorii reuşesc să determine dimensiunile şi structurile 
acestor planete prin analiză acelor scăderi de intensitate 
luminoasă.  
Michaël Gillon, coordonatorul studiului, cercetător la 
Universitatea Liège din Belgia, citat de BBC, a făcut 
următoarea dezvăluire în conferinţă de presă de miercuri seară: 
”Aceste planete circulă toate foarte aproape de steaua lor, iar 
acest fapt seamănă foarte mult cu lunile din jurul lui Jupiter”. 
”Totuşi, steaua este atât de mică şi de rece, încât cele şapte 
planete au valori temperate de căldură, fapt ce înseamnă că 
acolo ar putea există apă lichidă – şi poate chiar viaţă, la 
suprafaţă”, a adăugat profesorul belgian. 
Amaury Triaud, coautor al studiului, a precizat că echipa care a 
făcut această descoperire a introdus noţiunea de ”planete 
temperate”, pentru a largi definiţia asociată potenţialului 
locuibil al unor corpuri cereşti, potrivit BBC. 
Întrucât Trappist-1 este o stea atât de mică şi de rece, zona ei 
locuibilă este foarte apropiată de stea. Trei dintre cele şapte 
planete ale sale se află în zona în care este posibilă prezenţa 
apei în stare lichidă, potrivit Reuters. 
Chiar dacă aceste şapte planete nu întreţin viaţă în prezent, 
sistemul stelar ar putea evolua.  

Steaua Trappist-1 are o vârstă de cel puţin 500 de milioane de 
ani, însă speranţa ei de viaţă este de 10 trilioane de ani. Prin 
comparaţie, Soarele nostru a ajuns deja la jumă
sale de viaţă, care a fost estimată la 10 miliarde de ani. 
Aşadar, peste câteva miliarde de ani, când Soarele va rămâne 
fără combustibil şi Sistemul Solar din care face parte Terra nu 
va mai există, Trappist-1 va fi încă o stea foarte tână
precizat astronomul Ignas Snellen de la Observatorul Leiden din 
Olanda.  
”Trappist-1 îşi arde hidrogenul atât de încet, încât această stea 
va trăi pentru încă alte 10 trilioane de ani. Iar acest interval 
reprezintă o perioada suficient de mare de timp pentru că viaţă 
să evolueze pe planetele sale”, a adăugat savantul olandez. 
Ştirileprotv.ro 
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ite de astronomi în afară Sistemului Solar, 
au concentrat pe 

descoperirea unor planete telurice cu dimensiuni similare cu 
Terra, cu temperaturi potrivite, pentru că apă, dacă există, să se 

condiţie considerată esenţială pentru 
existenţa vieţii.  

1 reprezintă aproximativ 8% din cel al 
Soarelui. Din acest motiv, planetele din jurul ei, de dimensiunea 
Terrei, par foarte mari atunci când trec prin faţă stelei Trappist-
1. Studiată cu telescoapele de pe Pământ, mişcarea acestor 
planete blochează cu regularitate lumina emisă de steaua lor. 
Cercetătorii reuşesc să determine dimensiunile şi structurile 
acestor planete prin analiză acelor scăderi de intensitate 

chaël Gillon, coordonatorul studiului, cercetător la 
Universitatea Liège din Belgia, citat de BBC, a făcut 
următoarea dezvăluire în conferinţă de presă de miercuri seară: 
”Aceste planete circulă toate foarte aproape de steaua lor, iar 

arte mult cu lunile din jurul lui Jupiter”.  
”Totuşi, steaua este atât de mică şi de rece, încât cele şapte 
planete au valori temperate de căldură, fapt ce înseamnă că 

şi poate chiar viaţă, la 
sorul belgian.  

Amaury Triaud, coautor al studiului, a precizat că echipa care a 
făcut această descoperire a introdus noţiunea de ”planete 
temperate”, pentru a largi definiţia asociată potenţialului 
locuibil al unor corpuri cereşti, potrivit BBC.  

1 este o stea atât de mică şi de rece, zona ei 
locuibilă este foarte apropiată de stea. Trei dintre cele şapte 
planete ale sale se află în zona în care este posibilă prezenţa 
apei în stare lichidă, potrivit Reuters.  

te nu întreţin viaţă în prezent, 

1 are o vârstă de cel puţin 500 de milioane de 
ani, însă speranţa ei de viaţă este de 10 trilioane de ani. Prin 
comparaţie, Soarele nostru a ajuns deja la jumătatea speranţei 
sale de viaţă, care a fost estimată la 10 miliarde de ani.  
Aşadar, peste câteva miliarde de ani, când Soarele va rămâne 
fără combustibil şi Sistemul Solar din care face parte Terra nu 

1 va fi încă o stea foarte tânăra, a 
precizat astronomul Ignas Snellen de la Observatorul Leiden din 

1 îşi arde hidrogenul atât de încet, încât această stea 
va trăi pentru încă alte 10 trilioane de ani. Iar acest interval 

p pentru că viaţă 
să evolueze pe planetele sale”, a adăugat savantul olandez. Sursă: 

 
Luna, un astru deja colonizat?

       Cu toate că Luna a fost cercetată cu diferite mijloace, 
de la misiunile Apollo la sonde spa
telescoapelor performante, ea continuă să aibă încă multe 
necunoscute. 

ața nevăzută, ascunsă a Lunii prezintă caracteristici total 
diferite față de partea vizibilă. Primele imagini cu această 
parte nevăzută au fost captate de o misiune sovietică 

realizată în anul 1953, numită Luna 3. Imaginile au arătat foarte 

această zonă, care aveau o structură și o compoziție total diferită 
față de mostrele de rocă recoltate din partea vizibilă.

S-a emis ipoteza că pe partea nevăzută a Lunii a avut loc un 
impact gigantic care a dus la aceste transformări.

În momentul în care sonda spațială 

A urmat lansarea a două sonde spațiale 
părea că operațiunile sunt un succes. În momentul aselenizării 
pe partea nevăzută a Lunii, cele două sonde au făcut explozie.

Până în anul 1967, NASA a lansat pe Lună încă cinci sonde 
spațiale care urmau să cartografieze solul lunar și să pregătească 
misiunile Apollo. 

În anul 2016, a fost dat publicității un film realizat de membrii 
misiunii Apollo 10 în anul 1969. Astronau
zgomote misterioase, un fel de fluierături care veneau din zona 
ascunsă a Lunii. Astronauții au putut asculta aceste sunete în 
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Luna, un astru deja colonizat? 

Cu toate că Luna a fost cercetată cu diferite mijloace, 
la sonde spațiale sau cu ajutorul 

telescoapelor performante, ea continuă să aibă încă multe 

ța nevăzută, ascunsă a Lunii prezintă caracteristici total 
ță de partea vizibilă. Primele imagini cu această 

ate de o misiune sovietică 
. Imaginile au arătat foarte 

multe cratere, unele de 
dimensiuni gigantice, 
bazine bazaltice, ca și 
cum un fenomen 
necunoscut, un 
cataclism, s-ar fi 
produs numai în 
această zonă. 

Mai târziu, în cadrul 
misiunilor Apollo au 
fost recoltate roci din 

și o compoziție total diferită 
ță de mostrele de rocă recoltate din partea vizibilă. 

a emis ipoteza că pe partea nevăzută a Lunii a avut loc un 
ct gigantic care a dus la aceste transformări. 

țială Apollo 12 s-a întors pe 
Pământ, s-a 
constatat că 
aparatura cu care 
s-a filmat era 
impregnată cu 
peste o sută de 
bacterii de origine 
necunoscută. Nu s-
au putut da 
explicații privind 
existența acestora 
într-un mediu ostil 
formelor de viață. 

țiale Surveyor 2 și 4. Se 
țiunile sunt un succes. În momentul aselenizării 

pe partea nevăzută a Lunii, cele două sonde au făcut explozie. 

a lansat pe Lună încă cinci sonde 
țiale care urmau să cartografieze solul lunar și să pregătească 

ții un film realizat de membrii 
în anul 1969. Astronauții au înregistrat 

zgomote misterioase, un fel de fluierături care veneau din zona 
ții au putut asculta aceste sunete în 
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căștile lor, perioadă în care s-a întrerupt comunicarea cu 
Huston. 

Zeci de ani acest film a fost ascuns în arhivele 
astronauții nu au făcut nicio declarație în acest sens. Membrii 
celorlalte misiuni Apollo care au urmat au fost avertiza
acest straniu fenomen, fără să le fie date explica
cauzele producerii lui. 

În iulie 2014, atunci când au fost marcați 45 de ani de la 
aselenizarea omului pe Lună, au fost făcute publice o serie de 
fotografii care susțineau ipoteza că pe Lună a existat sau există 
o civilizație care și-a pus amprenta, prin construc
suprafața lunară. 

Buzz Aldrin și Edgar Mitchell au fost singurii astronau
rupt bariera tăcerii și au dat câteva informații despre latura 
necunoscută a misiunilor lor. 

Conform declarațiilor, Luna este locul unde se află baze 
extraterestre, în special în zona nevăzută a Lunii. Sav
au susținut și confirmat prin fotografiile captate de sondele 
spațiale aceste afirmații. Atât rușii cât și americanii au renunțat 
la proiectele privind explorarea suprafeței lunare, fără prea 
multe explicații. 

 
Spectacol cosmic. Două stele se v

contopi şi vor exploda, nova roşie devenind 
vizibilă pe cerul nopţii, în 2022, susţin 

astronomii 
 

 Bogdan E

 
        Supergiganta roşie V838 Monocerotis, despre care 
astronomii cred că ar fi putut fi două stele care s
contopit, dând naştere unei nova roşii. Foto NASA / ESA / 
The Hubble Heritage Team  

ouă stele se vor contopi şi vor exploda, oferind un 
spectacol cosmic unic ce va fi vizibil pe cerul nopţii în 
jurul anului 2022, susţine o echipă de astronomi 

americani care a studiat îndelung sistemul solar binar.

Prezicerea unui astfel de eveniment cosmic este foarte greu de 
realizat, scrie sciencemag.org, dar această pereche de stele este 
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a întrerupt comunicarea cu 

Zeci de ani acest film a fost ascuns în arhivele NASA, iar 
ții nu au făcut nicio declarație în acest sens. Membrii 

celorlalte misiuni Apollo care au urmat au fost avertizați de 
acest straniu fenomen, fără să le fie date explicații cu privire la 

ți 45 de ani de la 
aselenizarea omului pe Lună, au fost făcute publice o serie de 

țineau ipoteza că pe Lună a existat sau există 
a pus amprenta, prin construcțiile de pe 

Edgar Mitchell au fost singurii astronauți care au 
și au dat câteva informații despre latura 

țiilor, Luna este locul unde se află baze 
extraterestre, în special în zona nevăzută a Lunii. Savanții ruși 

ținut și confirmat prin fotografiile captate de sondele 
țiale aceste afirmații. Atât rușii cât și americanii au renunțat 

ței lunare, fără prea 

Spectacol cosmic. Două stele se vor 
contopi şi vor exploda, nova roşie devenind 

vizibilă pe cerul nopţii, în 2022, susţin 

Bogdan ENACHE 

 

Supergiganta roşie V838 Monocerotis, despre care 
astronomii cred că ar fi putut fi două stele care s-au 
contopit, dând naştere unei nova roşii. Foto NASA / ESA / 

ouă stele se vor contopi şi vor exploda, oferind un 
ic unic ce va fi vizibil pe cerul nopţii în 

jurul anului 2022, susţine o echipă de astronomi 
americani care a studiat îndelung sistemul solar binar. 

Prezicerea unui astfel de eveniment cosmic este foarte greu de 
pereche de stele este 

implicată într-un dans al morţii foarte bine documentat, iar 
finalul exploziv se apropie inevitabil şi va avea loc în următorii 
ani. 
  
Cercetătorii au început să studieze cuplul astral, cunoscut sub 
indicativul KIC 9832227, în anul 2013, înainte de a şti cu 
siguranţă dacă ceea ce observă este o stea binară (sistem solar în 
care două stele sunt aflate pe orbită în jurul centrului comun de 
masă, n.r.) sau un pulsar (stea neutronică, rămăşiţă a unei stele 
care a colapsat, ce emite energie sub forma unui flux de 
particule electromagnetice concentrat la polii magnetici ai 
astrului, n.r.). Astronomii au descoperit că viteza deplasării pe 
orbită a obiectului cosmic urmărit devenea din ce în ce mai 
mare, ceea ce înseamnă că stele se apropie t
cealaltă. Cele două stele sunt atât de apropiate una de cealaltă, 
încât au o atmosferă comună. 
  
Comportamentul lui KIC 9832227 a amintit cercetătorilor de un 
alt sistem binar, V1309 Scorpii, care prezenta, de asemenea, o 
atmosferă contopită, se rotea din ce în ce mai repede şi a 
explodat în mod neaşteptat în 2008. 
  
Acum, după doi ani de studiu amănunţit pentru a confirma 
accelerarea vitezei de rotaţie şi pentru a elimina explicaţii 
alternative, astronomii au anunţat, în cadrul conferinţ
Societăţii Astronomice Americane, că perechea stelară va 
exploda în circa cinci ani, dând naştere unui fenomen cunoscut 
sub numele de nova (explozie cauzată de contopirea a două 
stele, n.r.). 

  
Cercetătorii vor continua să monitorizeze în anii următori 
sistemul KIC 9832227, aflat la 1.700 de ani lumină de Terra, în 
constelaţia Lebăda (Cygnus), atât pentru a
şi pentru a învăţa mai multe despre acest tip de fenomene care 
se încheie cu o nova roşie (numită astfel datorită culorii 
predominante ce va fi observată în momentul exploziei).
  
Astronomii amatori pot studia, de asemenea, sistemul binar, 
măsurând fluctuaţiile în luminozitate care au loc cu o frecvenţă 
tot mai mare. Când sistemul va exploda, lumin
creşte de o mie de ori şi va fi la fel de vizibil pe cer ca Steaua 
Polară (Polaris), deşi doar pentru scurt timp.
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un dans al morţii foarte bine documentat, iar 
finalul exploziv se apropie inevitabil şi va avea loc în următorii 

Cercetătorii au început să studieze cuplul astral, cunoscut sub 
2013, înainte de a şti cu 

siguranţă dacă ceea ce observă este o stea binară (sistem solar în 
care două stele sunt aflate pe orbită în jurul centrului comun de 
masă, n.r.) sau un pulsar (stea neutronică, rămăşiţă a unei stele 

ie sub forma unui flux de 
particule electromagnetice concentrat la polii magnetici ai 
astrului, n.r.). Astronomii au descoperit că viteza deplasării pe 
orbită a obiectului cosmic urmărit devenea din ce în ce mai 
mare, ceea ce înseamnă că stele se apropie tot mai mult una de 
cealaltă. Cele două stele sunt atât de apropiate una de cealaltă, 

Comportamentul lui KIC 9832227 a amintit cercetătorilor de un 
alt sistem binar, V1309 Scorpii, care prezenta, de asemenea, o 

pită, se rotea din ce în ce mai repede şi a 

Acum, după doi ani de studiu amănunţit pentru a confirma 
accelerarea vitezei de rotaţie şi pentru a elimina explicaţii 
alternative, astronomii au anunţat, în cadrul conferinţei anuale a 
Societăţii Astronomice Americane, că perechea stelară va 
exploda în circa cinci ani, dând naştere unui fenomen cunoscut 
sub numele de nova (explozie cauzată de contopirea a două 

 

monitorizeze în anii următori 
sistemul KIC 9832227, aflat la 1.700 de ani lumină de Terra, în 
constelaţia Lebăda (Cygnus), atât pentru a-şi întări predicţia, cât 
şi pentru a învăţa mai multe despre acest tip de fenomene care 

ită astfel datorită culorii 
predominante ce va fi observată în momentul exploziei). 

Astronomii amatori pot studia, de asemenea, sistemul binar, 
măsurând fluctuaţiile în luminozitate care au loc cu o frecvenţă 
tot mai mare. Când sistemul va exploda, luminozitatea sa va 
creşte de o mie de ori şi va fi la fel de vizibil pe cer ca Steaua 
Polară (Polaris), deşi doar pentru scurt timp. 
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O explozie cosmică spectaculoasă va 
lumina cerul timp de aproximativ 
jumătate de an. Când va avea loc 

fenomenul unic pentru istoria modernă a 
Pământului? 

Traducerea și adaptarea: Radu Ungureanu

       În anul 2022 omenirea va fi martora unui eveniment 
astronomic extrem de rar, coliziunea a două stele 
formarea unei supernove.  

antitatea de energie emisă de această explozie este atât 
de mare încât fenomenul vizibil cu ochiul liber va fi de 
10.000 de ori mai strălucitor decât orice altă stea aflată 

pe bolta cerească. Stelele care se ciocnesc se află la o distan
de 1.800 de ani lumină față de Terra, ceea ce înseamnă 
explozoa a avut loc pe vremea împăratului roman Septimius, 
însă lumina degajată de explozie va fi vizibilă de pe planeta 
noastră de abia între anii 2021-2022. 

Acum, aceste două stele de abia se zăresc cu ochiul liber în 
constelația Cygnus. Timp de aproximativ jumătate de an, 
lumina noi supernove va fi una dintre cele mai luminoase stele 
de pe cer, urmând ca ulterior să își reducă din intensitatea iar în 
cel mult doi ani să ajungă să degaje o lumină similară cu a altor 
stele. Este pentru prima data când oamenii de știință au prezis 
nașterea unei noi stele, iar astronomii din Marea Britanie au 
declarat ca va fi un eveniment fascinant și important
omenire. Descoperirea a fost anunțată în mod oficial vineri, în 
cadrul unei conferințe de presă, care a coincis cu Epifania, 
sărbătoarea creștină care comemorează vizita celor trei magi, 
care au urmat steaua din Betleem pentru a asista la na
Iisus. 

Supernovele sunt extrem de luminoase și cauzează o explozie 
de radiații care adesea este mai strălucitoare decât o întreagă 
galaxie, înainte de a dispărea. sursa: telegraph.co.uk 

 
25 de lucruri uimitoare despre Univers

       Problemele pe care le avem pe Pământ, ne fac să
că undeva există un loc fascinant, care asteaptă să i se 
descopere tainele. 

C
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O explozie cosmică spectaculoasă va 
lumina cerul timp de aproximativ 
jumătate de an. Când va avea loc 

ru istoria modernă a 

și adaptarea: Radu Ungureanu 

În anul 2022 omenirea va fi martora unui eveniment 
astronomic extrem de rar, coliziunea a două stele și 

explozie este atât 
de mare încât fenomenul vizibil cu ochiul liber va fi de 
10.000 de ori mai strălucitor decât orice altă stea aflată 

pe bolta cerească. Stelele care se ciocnesc se află la o distanță 
ță de Terra, ceea ce înseamnă că 

pe vremea împăratului roman Septimius, 
însă lumina degajată de explozie va fi vizibilă de pe planeta 

Acum, aceste două stele de abia se zăresc cu ochiul liber în 
imativ jumătate de an, 

lumina noi supernove va fi una dintre cele mai luminoase stele 
și reducă din intensitatea iar în 

cel mult doi ani să ajungă să degaje o lumină similară cu a altor 
știință au prezis 

șterea unei noi stele, iar astronomii din Marea Britanie au 
și important pentru 

țată în mod oficial vineri, în 
oincis cu Epifania, 

ștină care comemorează vizita celor trei magi, 
care au urmat steaua din Betleem pentru a asista la nașterea lui 

și cauzează o explozie 
oare decât o întreagă 

 

25 de lucruri uimitoare despre Univers 

are le avem pe Pământ, ne fac să uităm 
că undeva există un loc fascinant, care asteaptă să i se 

 

In acest moment nu se știe dacă 
infinit, dacă există viață extraterestră sau ce sunt, de fapt, 
găurile negre. 25 lucruri uimitoare despre Univers:

1. Undele sonore nu se propagă prin vid. De aceea, în 
spaţiu nu se poate auzi nimic;

2. Spaţiul miroase a friptură arsă, a metal fierbinte şi a 
fum de sudură, potrivit astronauţilor;

3. Există o planetă în Univers numită HD1897
plouă cu sticlă; 

4. Dacă plângi în spaţiu, lacrimile rămân lipite pe faţa ta;
5. În galaxia noastră pluteşte un diamant care 

dimensiune mai mare decât cea a Pământului;
6. Dacă ai putea pune planeta Saturn într

ar pluti; 
7. În jurul Pământului orbitează peste 8.000 de bucăţi de 

obiecte uzate, vechituri şi alte asemenea deşeuri;
8. O lingură de materie de la o stea neutron, ar cântări 

aproape un miliard de tone; 
9. Aproape 275 de milioane de noi stele se nasc în fiecare 

zi; 
10. O zi pe planeta Venus, este mai mare ca un an pe 

Pământ; 
11. Un anotimp durează 21 de ani pe Uranus;
12. Nici o eclipsă solară nu poate dura mai mult de

minute şi 58 de secunde pe Pămâ
Soarelui; 

13. În fiecare an, Luna se îndepărtează de Pământ cu 
centimetri; 

14. Neil Armstrong a păşit pe Lună cu stângul;
15. De la descoperirea ei, care a avut loc acum mai bine de 

150 de ani, Neptun nu a terminat încă o rotatie 
completă în jurul Soarelui; 

16. După aselenizare, o oglindă a fost lăsată pe Lună, iar 
cu ajutorul ei se poate măsura, prin reflectarea undelor 
laser, distanţa faţă de Terra, cu precizie milimetrică;

17. Voyager1 este obiectul uman care a a
mare depărtare.Lansat în 1977, a trecut în 1989 de 
Neptun şi după ce a străbătut mai mult de 6 miliar
km, a iesit deja din Sistemul Solar;

18. În sistemul nostru solar, există trei sateliţi 
rândul lor sateliţi: Lo, Titan şi Triton;

19. Cea mai apropiată stea de noi este Soarele. A doua este 
Proxima Centauri; 

20. Pe Mercur, diferența de temperatură de 
este de peste 500 de grade Celsius;

21. Luna este de un milion de ori mai uscată, decât 
deşertul Sahara; 

22. Pământul se învârte în jurul Soarelui, cu peste 100.000 
de kilometri pe oră; 

23. Galileo Galilei a fost primul om care s
printr-un telescop; 

24. Din cauza forţei centrifuge, la Ecuator eşti cu 3% mai 
uşor decât la Poli; 

25. Spre centrul galaxiei nu există noapte. Cerul este atât 
de înţesat de stele, încât este în permanenţă lumina.
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 Universul este sau nu 
ță extraterestră sau ce sunt, de fapt, 

25 lucruri uimitoare despre Univers: 

Undele sonore nu se propagă prin vid. De aceea, în 
spaţiu nu se poate auzi nimic; 
Spaţiul miroase a friptură arsă, a metal fierbinte şi a 
fum de sudură, potrivit astronauţilor; 
Există o planetă în Univers numită HD189733b pe care 

Dacă plângi în spaţiu, lacrimile rămân lipite pe faţa ta; 
În galaxia noastră pluteşte un diamant care are o 

cea a Pământului; 
Dacă ai putea pune planeta Saturn într-o cadă de baie, 

Pământului orbitează peste 8.000 de bucăţi de 
obiecte uzate, vechituri şi alte asemenea deşeuri; 
O lingură de materie de la o stea neutron, ar cântări 

Aproape 275 de milioane de noi stele se nasc în fiecare 

us, este mai mare ca un an pe 

Un anotimp durează 21 de ani pe Uranus; 
Nici o eclipsă solară nu poate dura mai mult de 7 
minute şi 58 de secunde pe Pământ, din cauza vitezei 

În fiecare an, Luna se îndepărtează de Pământ cu 3,8 

Neil Armstrong a păşit pe Lună cu stângul; 
De la descoperirea ei, care a avut loc acum mai bine de 

un nu a terminat încă o rotatie 

După aselenizare, o oglindă a fost lăsată pe Lună, iar 
l ei se poate măsura, prin reflectarea undelor 

laser, distanţa faţă de Terra, cu precizie milimetrică; 
Voyager1 este obiectul uman care a ajuns la cea mai 

Lansat în 1977, a trecut în 1989 de 
Neptun şi după ce a străbătut mai mult de 6 miliarde de 
km, a iesit deja din Sistemul Solar; 
În sistemul nostru solar, există trei sateliţi care au la 

Lo, Titan şi Triton; 
Cea mai apropiată stea de noi este Soarele. A doua este 

ța de temperatură de la zi la noapte 
este de peste 500 de grade Celsius; 
Luna este de un milion de ori mai uscată, decât 

Pământul se învârte în jurul Soarelui, cu peste 100.000 

Galileo Galilei a fost primul om care s-a uitat la cer 

Din cauza forţei centrifuge, la Ecuator eşti cu 3% mai 

Spre centrul galaxiei nu există noapte. Cerul este atât 
încât este în permanenţă lumina. 
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Uimitoarele fulgere formate deasupra 
Terrei, surprinse de pe Stația Spațială 

Internațională 

traducere și adaptare: Radu Ungureanu

        Astronauții experimentează o serie de modificări fizice 
în spațiu, halucinațiile fiind stări destul de des întâlnite…

șa că imaginați-vă care a fost primul gând al 
astronautului de pe ISS care, privind în spa
a observat pentru o fracțiune de secundă o lumină de un albastru 
strălucitor, asemenea unui fulger terestru. 

Astronautul Andreas Mogensen, care a petrecut 10 zile pe Sta
Internațională în septembrie 2015, a surprins un asemenea fenomen pe care 
mulți oameni de știință îl considerau doar un miraj.  Mogensen a înregistrat 23 
de secunde de explozii deasupra unei furtuni în India. Oamenii de 
însă cum se formează fulgerele albastre din spațiu. 

Potrivit Institutului de geofizică la Universitatea din Alaska Fairbanks, flash
urile albastre au atins viteze de 360,000 km / h. Cea mai lungă durată a lor a 
fost între 83 și 125 de milisecunde, deci fără un aparat de fotografiat 
performant în mână aceste flash-uri neobișnuite ar fi trecut fără a fi 
înregistrate. 

sursa: sciencealert.com 
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Uimitoarele fulgere formate deasupra 
ția Spațială 

și adaptare: Radu Ungureanu 

 

ții experimentează o serie de modificări fizice 
stări destul de des întâlnite…  

vă care a fost primul gând al 
astronautului de pe ISS care, privind în spațiul întunecat, 

țiune de secundă o lumină de un albastru 

ecut 10 zile pe Stația Spațială 
țională în septembrie 2015, a surprins un asemenea fenomen pe care 

Mogensen a înregistrat 23 
de secunde de explozii deasupra unei furtuni în India. Oamenii de știință nu știu 

Potrivit Institutului de geofizică la Universitatea din Alaska Fairbanks, flash-
urile albastre au atins viteze de 360,000 km / h. Cea mai lungă durată a lor a 

de, deci fără un aparat de fotografiat 
șnuite ar fi trecut fără a fi 

 

 
Analiza astrologică a echinoc

primăvară 2017
 

20 martie, ora 12:28 (ora României)
 

Prof. astrolog Bartha ZOLTAN 

         Echinocțiul de primăvară descrie începutul ciclului 
anual astrologic, fiind utilizat din vremuri străvechi ca un 
punct de reper (al energiei începutului) pentru predic
anului care urmează.  

unt mai multe metode de analiză, printre care cea 
populară este raportarea ascendentului momentului la 
capitala țării pentru care se emite predicția, precum și 

integrarea unor elemente specifice din simbolismul hăr
Luni Noi de după Echinocțiul de Primăvară.
 Introducere 
Întreaga creație, tot ceea ce se supune puterii tainice a timpului 
și spațiului are o mișcare ciclică și evolutivă, sau altfel spus o 
mișcare ascendentă în formă de spirală. Acest principiu 
universal caracterizează atât marile cicluri ale galaxiilor cât 
micile cicluri ce există la nivel subatomic. Totul în natură se 
transformă respectând în mod fidel anumite etape ce au fost 
cunoscute încă din vremuri imemoriale ca etape ale evolu
creației.  
Această mișcare ciclică pe care o regăsim în întreaga Creație, 
este cu atât mai evidentă în ceea ce prive
observăm că  Soarele parcurge întregul cerc zodiacal într
de zile, trecând prin  fiecare semn al zodiacului în aproximativ
lună. Fiecare semn zodiacal poate fi definit ca fiind un arhetip 
care se reflectăîn noi într-un mod deosebit de complex sub 
forma diferitelor  caracteristici psiho
Atunci când însușim și trezim în noi,într
energiile specifice celor 12 arhetipuri zodiacale, fiin
ating un înalt grad de echilibru și armonie ce ne transformă în 
ceea ce a fost denumit încă din antichitate  ca fiind „Omul 
Cosmic”.  
Această călătorie tainică și aparentă, anuală a Soarelui prin c
12 constelații zodiacale, facilitează intrarea în rezonanță a 
ființelor noastre cu energiile specifice celor 12 semne zodiacale, 
în conformitate cu semnul în care Soarele se aflăla un moment 
dat.  
Astfel trecerea Soarelui peste o zodie ne pune în rezon
tainică cu energia arhetipală a acesteia, ajutându
valorile ei specifice. Starea de integrare armonioasă a ceea ce 
noi realizăm este dată de rezonan
energiile specifice  zodiei tranzitate de Soare (dar 
planete) la un moment dat. De exemplu atunci când Soarele se 
aflăîn zodia Taurului, pentru a fi în armonie cu vibra
Universale, se recomandă să cultivăm starea de mul
iubirea de sine, deschiderea și receptivitatea față de tot ce este 
frumos – adică să asimilăm și să manifestăm calitățile specifice 
acestei zodii. La toate acestea se adaugă 
planete dintre care se resimte intr-un mod deosebit infuen
Lunii. Luna parcurge Zodiacul în aproximativ 28 de zile ( 
tranziția ei fiind de 2 zile și  jumătate în fiecare semn zodiacal). 
Astrologia Lunară ne învață despre reacțiile noastre 
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Analiza astrologică a echinocțiului de 
primăvară 2017 

20 martie, ora 12:28 (ora României) 

Prof. astrolog Bartha ZOLTAN –Tg. Mureș 
 

țiul de primăvară descrie începutul ciclului 
anual astrologic, fiind utilizat din vremuri străvechi ca un 
punct de reper (al energiei începutului) pentru predicțiile 

unt mai multe metode de analiză, printre care cea mai 
populară este raportarea ascendentului momentului la 

țării pentru care se emite predicția, precum și 
integrarea unor elemente specifice din simbolismul hărții primei 

țiul de Primăvară. 

ceea ce se supune puterii tainice a timpului 
și spațiului are o mișcare ciclică și evolutivă, sau altfel spus o 

șcare ascendentă în formă de spirală. Acest principiu 
universal caracterizează atât marile cicluri ale galaxiilor cât și 

istă la nivel subatomic. Totul în natură se 
transformă respectând în mod fidel anumite etape ce au fost 
cunoscute încă din vremuri imemoriale ca etape ale evoluției 

șcare ciclică pe care o regăsim în întreaga Creație, 
este cu atât mai evidentă în ceea ce privește planetele. Astfel, 
observăm că  Soarele parcurge întregul cerc zodiacal într-un an 
de zile, trecând prin  fiecare semn al zodiacului în aproximativ o 
lună. Fiecare semn zodiacal poate fi definit ca fiind un arhetip 

un mod deosebit de complex sub 
forma diferitelor  caracteristici psiho-emotionale și fizice. 

șim și trezim în noi,într-un mod armonios 
specifice celor 12 arhetipuri zodiacale, ființele noastre 

și armonie ce ne transformă în 
ceea ce a fost denumit încă din antichitate  ca fiind „Omul 

și aparentă, anuală a Soarelui prin cele 
ții zodiacale, facilitează intrarea în rezonanță a 

țelor noastre cu energiile specifice celor 12 semne zodiacale, 
în conformitate cu semnul în care Soarele se aflăla un moment 

Astfel trecerea Soarelui peste o zodie ne pune în rezonanță 
tainică cu energia arhetipală a acesteia, ajutându-ne să asimilăm 
valorile ei specifice. Starea de integrare armonioasă a ceea ce 
noi realizăm este dată de rezonanța noastră profundă cu 
energiile specifice  zodiei tranzitate de Soare (dar și de celelalte 
planete) la un moment dat. De exemplu atunci când Soarele se 
aflăîn zodia Taurului, pentru a fi în armonie cu vibrațiile 
Universale, se recomandă să cultivăm starea de mulțumire, 

și receptivitatea față de tot ce este 
și să manifestăm calitățile specifice 

acestei zodii. La toate acestea se adaugă și ciclurile celorlalte 
un mod deosebit infuența 

Lunii. Luna parcurge Zodiacul în aproximativ 28 de zile ( 
și  jumătate în fiecare semn zodiacal). 

ță despre reacțiile noastre 
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inconștiente, instinctuale, receptivitatea față de energiile 
semnului în care se află la un moment dat. Tot astfel, Soarele ne 
pune în rezonanțăîntr-un mod conștient cu forța semnului 
zodiacal, adică ne face conștienți  față de calitațile acelui semn, 
iar Luna crează o punte de legătură ascunsă, misterioasă cu 
energia nemanifestată a acestuia.  
Momentele de tranziție ale Soarelui între semnele zodiacale au 
fost denumite Hiatusuri Solare. Aceste perioade sunt diferite 
prin structura energetică a elementului constituent. Știm că 
fiecare zodie are o predominanță a unui element: pământul, apa, 
focul și aerul. Însăîn cazul hiatusurilor se manifestă cel de al 
cincilea element: eterul, forța ce creează o profundă legatură cu 
starea de neutralitate, de vid, de transcendență. În timpul 
hiatusului din cauza fuzionării celor două semne alăturate se 
crează un efect de avalanșă ce permite branșarea simultană la 
valorile cele mai înalte ale semnelor zodiacale alăturate unde se 
află la un moment dat Soarele.  
Dintre toate trecerile Soarelui dintr-un semn în altul, cele mai 
importante sunt momentele de maxim și de egalitate, adica 
solstițiileși echinocțiile. Trebuie să specificăm faptul că, din 
cauza mișcării elipsoidale a Pământului în jurul Soarelui, data 
calendaristică a acestor conjuncturi poate să se decaleze cu plus-
minus o zi. Să observăm descrierea lor astronomică, având în 
vedere perioada medie de formare: 
ECHINOCȚIUL DE PRIMAVARĂ – 21 Martie – razele 
Soarelui cad perpendicular pe ecuator, iar cei doi poli ai 
Pamântului primesc aceeași cantitate de lumină și căldură. Ziua 
este egală cu noaptea. 
SOLSTIȚIUL DE VARĂ – 22 Iunie – razele Soarelui cad 
perpendicular pe tropicul de nord (tropicul racului), luminând 
mai puternic emisfera nordică. Ziua cea mai lungăși noaptea cea 
mai scurtă. 
ECHINOCȚIUL DE TOAMNĂ – 23 Septembrie - razele 
Soarelui cad din nou perpendicular pe ecuator, ziua fiind din 
nou egală cu noaptea. 
SOLSTIȚIUL DE IARNĂ – 22 Decembrie - razele Soarelui cad 
perpendicular pe tropicul de sud (tropicul capricornului), ziua în 
emisfera nordică fiind minimă. Ziua cea mai scurtăși noaptea 
cea mai lungă. 
 
Echinocțiile și Solstițiile marchează într-un mod simbolic, dar și 
evident aceste etape, prin începutul celor patru anotimpuri: 
primăvara, vara, toamna și iarna. Întrega natura se re-naște 
primavara, iar echinocțiul din 20 martie este simbolul trezirii la 
viață, a începutului unui nou ciclu, a unui nou an astrologic. 
Este momentul în care Soarele realizează trecerea de la Semnul 
Zodiacal al Peștilor către Semnul Zodiacal al Berbecului. 
Astfel, în următoarele perioade atunci când Soarele va face 
trecerea de la o zodie mutabilă spre una cardinală, va descrie în 
miscarea sa aparentă un moment de maxim sau de minim, 
cuantificat de echinoctii (momentele de echilibru yin-yang) si 
soltiții (solstițiul de vară maxim yang – ziua este cea mai lungă 
– și solstițiul de iarnă maxim yin – noaptea este cea mai lungă) 
Echinocțiul de primăvară este în analogie profundă cu energiile 
misterioase ale creației fiind un simbol misterios al energiei 
magice a începutului, aspect corelat într-o mare măsură cu 
semnul zodiacal al Berbecului. 
Trecerea Soarelui din Pești în Berbec, este un simbol ocult al 
morții și renașterii, fiind corelat chiar cu procesul încarnării, al 
întrupării sau altfel spus cu procesul de materializare în planul 

fizic. Semnul zodiacal al Peștilor reprezintă sacrificiul, iar 
întruparea unui suflet în planul fizic este într-un anumit fel atât 
un sacrificiu cât și o șansă de experiență inedită. Nativii din 
zodia  Berbecului, supranumiți și copiii zodiacului, manifestă 
prin excelență puritatea și inocenta, spontaneitatea și jucaușenia 
ce permite sufletului să trăiască mult mai intens momentul 
magic al prezentului. Echinocțiul de Primavară este în strânsă 
legătură, dintr-un anumit punct de vedere, cu echilibrul perfect 
dintre energiile yin-yang, reflectat și de faptul că mărimea zilei 
este egală  cu mărimea nopții. Acest fenomen generează 
senzația opririi timpului, a trăirii mult amplificate a momentului 
prezent. Cu cât diferențele dintre energiile yin și cele  yang sunt 
mai mari, cu atât derularea secvențelor temporale sunt percepute 
mai lent sau mai rapid. Astfel, dacă domină energiile yang, 
solare, totul se accelerează, iese la lumină, iar atunci când 
domină energiile yin, lunare, totul își diminuează ritmul, intră în 
proces de conservare și tinde către resorbție de la lumea 
exterioară. În realitatesalturile spirituale și transformarea 
spirituală are loc în momente de echilibru, chiar și stările de 
orgasm sunt posibile doar atunci când se creează condiții 
specifice de echilibru în ființele noastre. Altfel spus, echinocțiul 
de primavară este un moment special care aduce echilibrul prin 
intermediul energiei creației și a începutului, iar în paralel cu 
aceasta, echinocțiul de toamnă aduce echilibrul prin intermediul 
bucuruiei culegerii rezultatelor. Adică ceea ce am semănat 
primăvara culegem toamna! 
În felul acesta, putem spune, că echinocțiul de primăvara este 
un simbol al echilibrului Universal, iar atunci când în ființele 
noastre se declanșează un sui generis fenomen de echinocțiu, 
noi de fapt trăim o stare inedită de echilibru și armonie fiind în 
consonanță cu armonia întregului Univers. În astfel de 
momente, centrii noștrii de forță vibrează mult mai intens la 
unison cu centrii de forță macrocosmici, respirația noastră și 
bătăile inimii pulsează în ritmul universal, descris in tradiția 
orientală ca svara. 
În momentele de echinocțiu ființele noastre se re-echilibrează în 
mod firesc prin racordarea la vibrațiile naturii înconjurătoare. 
Atunci, parcă toate regnurile (mineral, vegetal, uman) se 
interconectează creând o unitate armonioasă și  interdependență 
în marele joc al creației divine. 
 

Semnificația conjuncturilor planetare ale 
Echinocțiului de Primăvară 2017 

 
Fundalul planetar al acestui moment de hiatus solar este vizibil 
dominat de conjuncția puternică și foarte strânsă dintre Lună și 
Saturn, aspect ce conferă noului an astrologic o nuanță ce poate 
fi tradusă prin noțiunea de ”an crucial”.  Prin asta putem 
înțelege ceva foarte important, ceva care va crea condițiile 
necesare pentru o transformare globală de foarte mare 
anvergură și care va avea mai ales un caracter vindecător atât 
asupra ființelor umane și a celorlalte regnuri, cât și asupra 
Planetei noastre albastre. Dintr-o anumită perspectivă, aceast 
fundal astrologic important va face cu putință să se producă fie 
repetarea unui ciclu special din istoria planetei, fie chiar 
deschiderea unui nou ciclu ce are o frecvență de vibrație mult 
superioară față de media actuală. 
Aceste perioade sunt de cele mai multe ori revoluționare mai 
ales în sfera economică, educațională și politică, iar altă dată 
generează fenomene sociale inedite, răsturnări de guverne, 
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modificări majore în subconștientul colectiv și chiar o posibilă 
modulare benefică a tendințelor (trend-lor) socio-culturale de 
către generațiile anilor `80 - `90. 
Datorită faptului că atât Luna cât și Saturn se află în partea 
finală a zodiei Săgetătorului în poziții peregrine, este totuși un 
semn că ”zarurile încă nu sunt în totalitate aruncate”, adică pot 
apărea surprize, răsturnări de situații într-o formă aparent 
neașteptată, surpinzătoare. ”Mare bătălie” se va da între cei care 
vor să stabilească și să traseze într-un mod forțat și tendențios 
direcțiile principale ale trendurilor culturale și economice, 
respectiv cei care și-au trezit o anumită luciditate mentală și 
viziune de ansamblu și astfel ei se opun în mod natural și firesc 
oricăror forme de manipulare, chiar ajutând și pe ceilalți să își 
deschidă ochii și inima. Acest fenomen se va manifesta 
asemenea unui val ce va cuprinde rând pe rând toate țările 
dezvoltate economic. 
Soarele formează trei conjucturi planetare, o cuadratură 
aplicantă cu Luna, aspect astrologic ce desemenează Ultimul 
Pătrar, o cuadratură separantă cu Saturn, respectiv o conjunctie 
aplicantă cu Venus 

Soarele în cuadratură aplicantă cu Luna 
Această conjunctură mai poartă denumirea de Ultimul Pătrar, 
fiind cuadratura ce se formează între cele două astre înante de 
formarea momentului de Lună Nouă.  
Un astfel de fundal astrologic este interpretat de cele mai multe 
ori ca fiind foarte dinamic și exploziv mai ales în acele regiuni 
unde energiile Lunare (feminine) sunt denaturate sau reprimate.  
În astrologia mondială (mundană) conjunctura Lunii cu Saturn 
este considerată un simbol al confruntării dintre clasa 
conducătoare și popor (marea masă). Bineînțeles că această 
confruntare depinde de mai mulți factori sociali, însă raportat la 
țara noastră, România, putem afirma cu certitudine că deja este 
o conjunctură activă și care își va intensifica activitatea în acest 
nou an astrologic. În astfel de perioade este foarte importantă 
unitatea dintre oameni, coeziunea grupurilor, apartenența și mai 
ales raționalizarea consumului de orice fel, mai ales a resurselor 
naturale. Excesele pot genera fenomene de sciziune și 
descentrare și vor conduce la apariția unor nemulțumiri la nivel 
de mase, care poate degenera în diverse forme de agresiune. 
Urmărind să fim cumpătați în tot ceea ce realizăm, cultivând 
modestia, ținându-ne departe de datorii financiare, fiind 
înțelegători și iertători, dar plini de fermitate și vigilență, vom 
contribui la crearea unei ambianțe în care conexiunile și realțiile 
sufletești vor fi mult mai intense decât interesele și nevoile 
primare. 
Soarele în cuadratură separantă cu Saturn 
Arată prin excelență consecințele unor decizii greșite din ultimii 
30 de ani, a unor excese de dominare și manipulare, care în 
acest nou an astrologic vor fi deconspirate și înțelese chiar pe 
scară foarte largă. Este simbolul a ceva care se va incheia, ceva 
rău și nefolositor care va lua sfârșit. Pentru mulți acest aspect 
este și generator de frici, mai ales dacă ei se simt vinovați sau 
neputincioși. Conform astrologiei mundane, această conjunctură 
poate fi considerată un moment de ardere karmică, de 
confruntare cu adevărul, de triumf al binelui. Soarele în aspectul 
său teribil își încheie etapa dramatică de luptă simbolică cu 
timpul (Saturn) – când toate sunt pe mare grabă, secolul vitezei 
și agitației - și va promova zorii unei noi etape care va aduce la 
suprafață lumina și sursa vieții ce o putem savura prin 
reîntoarcea la natură și la naturalețe. Tocmai din acest motiv, 

multe ființe umane vor percepe în această perioadă în mod 
diferențiat curgerea timpului, apărând la mulți senzația de 
”opripre a timpului”, de savurare a clipei prezente. 

Soarele în conjuncție aplicantă cu Venus 
Desemnează o perioadă favorabilă mai ales pentru domeniul 
cultural și spiritual, arătând că urmează să iasă la lumină 
adevărul despre mai multe valori și opere artistice. Posibil sa 
asistăm la un fel de renaștere culturală, în care elemente 
autentice tradiționale să fie redescoperite și apreciate de foarte 
mulți oameni. Această conjunctură favorizează evenimentele 
spirituale publice și este posibil ca mai multe organizații cu 
preocupări spirituale să se unească în organizarea unor 
festivaluri – aspect care desemnează un nou început al unor 
fraternități spirituale. Într-o altă adaptare, am putea sa spunem 
că frumosul, iubirea vor fi aduse la lumină și promovate din ce 
în ce mai mult de ființele umane. 
Soarele poziționat poziționat pe Mijlocul Cerului (pt toate 

localitățile din România) 
Este o poziționare planetară destul de rară ce face ca Soarele 
exact în momentul Echinocțiului de Primăvară să se afle în cel 
mai înalt punct al astrogramei. Aceasta arată că momentul 
echinocțiului este în jurul amiezii. În astrologie, planetele care 
se află pe Mijlocul Cerului, devin niște sui-generis filtre, prin 
care se revarsă grația asupra întregii teme. Astfel, Soarele, 
simbol al luminii și căldurii, aduce toate acestea într-un mod 
amplificat în sufletele oamenilor și va crea condiții optime 
pentru promovarea și valorificarea potențialului nostru 
sufletesc. 
Astfel, Soarele ca regent al astrogramei, prognozează o 
transformare la nivelul clasei conducătoare și mai ales în zona 
prezidențială sau în guvern. Însă din cauza cuadraturilor pe care 
le are, astrul zilei va aduce la lumină faptele și intențiile rele ale 
celor însetați de putere și orientați spre interese egoiste și 
meschine. În aceste condiții, mulți dintre acești profitori vor fi 
deconspirați și se va dovedi în mod exemplar că ”cine sapă 
groapă altuia, cade singur în ea”. 

Luna în trigon separant cu Uranus 
Este o conjunctură planetară deosebit de benefică, simbolizând 
un an astrologic cu mari transformări benefice ce vor avea loc la 
nivel colectiv, transformări care se vor derula într-o formă 
armonioasă, fără prea multe dispute sau tensiuni. Unele 
descoperiri științifice deja existente sau altele care sunt în curs, 
vor revoluționa modul de gândire a multor ființe umane și mai 
ales modul de relaționare cu mediul și cu ceilalți. Multe ființe 
umane vor descoperi cu uimire ca parcă se trezesc dintr-un 
somn adânc, indus de educația și stilul de viață greșit pe care l-
au avut până acum. Se vor descoperi noi modele, mult mai 
eficente de rezolvare a conflictelor interumane și de desprindere 
de angoasele și tensiunile reminescențelor trecutului. Chiar și 
știința va oferi un loc important cercetărilor ce vizează 
interconexiunile complexe din creierul nostru, a diverselor 
manifestări așa zis paranormale, respectiv. Se vor aduce la 
lumină cercetări și observații pertinente ale ultimelor 2-3 
decenii asupra modulul de funcționare a psihicului uman, 
aspecte care vor revoluționa psihologia modernă și psihanaliza 
Jupiter în opoziție cu Uranus și Mercur 
Semne evidente ale unor opoziții propriu zise care vor fi 
exprimate mai ales în zonele unde economia de consum a 
pătruns foarte adânc, reușind să manipuleze intențiile și 
dorințele reale ale oamenilor. În anumite condiții vom putea 
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asista la exprimarea în masă a nemulțumirilor față de anumite 
produse sau servicii care în fond sunt nocive fiin
ar fi vaccinurile, pesticidele, aditivii alimentari, medicamente 
agresive etc, din care multe vor fi restricționate sau chiar 
interzise. Acesta va marca un nou început revolu
alimentației și tratamentelor ce va tinde să se orienteze mult mai 
intes către soluții naturale și echilibrate. Opozițiile însă pot da 
naștere și unor conflicte sau mici războaie datorită reacției 
furibunde a concernelor și organizațiilor ce otrăvesc populația 
planetei, ce vor crea în anumite zone în mod artificial 
impunerea forțată a produselor pe care le promovează. Însă 
această reacție forțată a lor va avea un efect neașteptat pentru ei 
pentru că va face posibilă trezirea din letargie a multor persoane 
chiar cu funcții de conducere atât în sfera politcului cât în sfera 
economică. 
Ultimele pregătiri ale planetei Saturn înainte de a intra în 

Capricorn, zodia sa de domiciliu
Faza actuală de retrogradație a lui Saturn, reprezintă o etapă 
pregătitoare pentru noul ciclu ce se prefigurează să înceapă din 
luna decembrie 2017. Din acest motiv anul 2017 este un an de 
mare tranziție ce este potențată și de începerea marelui sextil 
dintre plenetele Neptun și Pluton ce va atinge apogeul abia in 
anul 2025, când Uranus va intra în taur și Neptun în Berbec. 
Este un fundal astrologic deosebit de benefic, ce poate fi descris 
în mod simbolic prin ”transformare sau salt spiritual fără 
suferință”.  
Saturn în ultimele sale grade peregrine în Săgetător va aplifica 
arderile karmice la nivel global, ceea ce se și vede foarte bine 
prin marile tensiuni care sunt la nivel mondial în acest moment. 
Totuși, pentru că Marte (planeta războiului) NU este aspe
de nici o altă planetă, confilctele armate mari NU vor avea loc, 
chiar dacă din umbră se dorește asta și se concertează pentru 
apariția celui de al 3-lea război mondial. Neaspectarea lui Marte 
arată mai degrabă un război ascuns, un război psihologic,
conflicte artificial create de către regizorii ilumina
Însă chiar și cei implicați în aceste tensiuni și războaie vor 
realiza că au fost manipulati și au fost în slujba unor influențațe 
diabolice  și  se vor trezi la realitate, iar unii chiar
armele” către cei pe care au cauzat toate aceste conflicte 
atrocități.  
După intrarea lui Saturn în domiciliu, se va experimenta 
sentimentul global de ”am ajuns acasă”, sau că ”m
de tensiuni, vreau liniște și pace”. Considerăm că este începutul 
unei noi ere și din acest motiv este explicabilă lupta furibundă a 
forțelor tenebroase care și ei știu că pe zi ce trece, pierd ”din ce 
in ce mai mult teren” și control. Începând din anul 2018 multe 
se vor așeza la locul lor și multe vor reveni la normal. 
Fenomenul se poate asocia cu un fel de reîntoarcere la natură 
la natural. Din acest considerent recomandăm tuturor ca în acest 
an 2017 să redevim noi înșine, să fim autentici, iubitori, dar 
plini răbdărare și fermitate în același timp. 
Concluzii 
Noul an astrologic este pregătitor pentru marile transformări 
benefice care vor apărea pe această planetă și în care un rol 
deosebit vor juca modificările majore ale paradigmelor fiin
umane cu privire la prioritățile vieții, educație și mai
modelele relaționale pe care trebuie să le dezvoltăm cu ceilalți 
precum și cu natura înconjurătoare. 
România trece printr-o perioadă de mari restructurări ce vor 
declanșa un salt calitativ prin înlăturarea într-o primă etapă a 
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țumirilor față de anumite 
servicii care în fond sunt nocive ființei umane, cum 

ar fi vaccinurile, pesticidele, aditivii alimentari, medicamente 
ționate sau chiar 

interzise. Acesta va marca un nou început revoluționar în sfera 
și tratamentelor ce va tinde să se orienteze mult mai 

ții naturale și echilibrate. Opozițiile însă pot da 
ștere și unor conflicte sau mici războaie datorită reacției 

și organizațiilor ce otrăvesc populația 
i, ce vor crea în anumite zone în mod artificial 

țată a produselor pe care le promovează. Însă 
ție forțată a lor va avea un efect neașteptat pentru ei 

pentru că va face posibilă trezirea din letargie a multor persoane 
ții de conducere atât în sfera politcului cât în sfera 

Ultimele pregătiri ale planetei Saturn înainte de a intra în 
Capricorn, zodia sa de domiciliu 

ție a lui Saturn, reprezintă o etapă 
pregătitoare pentru noul ciclu ce se prefigurează să înceapă din 
luna decembrie 2017. Din acest motiv anul 2017 este un an de 

ție ce este potențată și de începerea marelui sextil 
și Pluton ce va atinge apogeul abia in 

și Neptun în Berbec. 
Este un fundal astrologic deosebit de benefic, ce poate fi descris 
în mod simbolic prin ”transformare sau salt spiritual fără 

Saturn în ultimele sale grade peregrine în Săgetător va aplifica 
și vede foarte bine 

prin marile tensiuni care sunt la nivel mondial în acest moment. 
și, pentru că Marte (planeta războiului) NU este aspectată 

de nici o altă planetă, confilctele armate mari NU vor avea loc, 
ște asta și se concertează pentru 

lea război mondial. Neaspectarea lui Marte 
arată mai degrabă un război ascuns, un război psihologic, 
conflicte artificial create de către regizorii iluminați din umbră. 

și cei implicați în aceste tensiuni și războaie vor 
și au fost în slujba unor influențațe 

și  se vor trezi la realitate, iar unii chiar vor ”întoarce 
armele” către cei pe care au cauzat toate aceste conflicte și 

După intrarea lui Saturn în domiciliu, se va experimenta 
sentimentul global de ”am ajuns acasă”, sau că ”m-am săturat 

că este începutul 
și din acest motiv este explicabilă lupta furibundă a 

țelor tenebroase care și ei știu că pe zi ce trece, pierd ”din ce 
și control. Începând din anul 2018 multe 

reveni la normal. 
Fenomenul se poate asocia cu un fel de reîntoarcere la natură și 
la natural. Din acest considerent recomandăm tuturor ca în acest 

șine, să fim autentici, iubitori, dar 

Noul an astrologic este pregătitor pentru marile transformări 
și în care un rol 

deosebit vor juca modificările majore ale paradigmelor ființelor 
țile vieții, educație și mai ales la 

ționale pe care trebuie să le dezvoltăm cu ceilalți 

o perioadă de mari restructurări ce vor 
o primă etapă a 

unor persoane cu putere decizională 
administrativă și politică. Vom avea parte de mari modificări și 
deconspirații în sfera justiției datorită atitudinii pline de curaj 
atât a unor persoane divin inspirate cât 
vor inspira prin modul lor de a acționa o nouă direcție benefică 
de abordare chiar și a unei părți din mass media atât națională 
cât și internațională. 
Considerăm că datorită tranzitelor planetare peste astrograma 
României, se încheie un mare ciclu karmic (saturnian)  de 28 
ani, care a fost declanșat în finalul anului 1989 și care 
prefigurează zorii unei noi etape ce permit să construim ceva 
nou împreună. Această nouăetapă va retrezi într
impresionant spiritul de fraternitate na
un prim semn concludent al începutului împlinirii profe
Sundar Sing despre misiunea planetară a României.

 
 

A deslușit Isaac Newton secretele «Tablei 
de Smarald», care i-a fascinat pe alchimi

sute de ani?
  

 
Unul dintre cei mai influenți oameni de știință ai secolului al 
XVII-lea, englezul Isaac Newton, a încercat să deslu
misteriosul text alchimic al Tablei de Smarald

Tabula Smaragdina sau Tabla de smarald
alchimiști de sute de ani. Se crede că acest scurt text ermetic 
este una dintre cele câteva scrieri care con
privire la practica alchimiei și secretele universului.

Issac Newton a tradus și a încercat să interpreteze un fragment 
din Tabla de Smarald, traducere aflată 
Universității Cambridge. Documentul prezintă, de asemenea, 
mai multe detalii despre puterile pe care alchimi
că le-ar putea obține dacă ar stăpâni informațiile esoterice 
cuprinse în Tabla de Smarald. Astfel, oricine ar î
adevărat sensul profund al textului ar deveni stăpân asupra vie
și asupra morții. Răspunsul din spatele unei astfel de cunoașteri 
stă, potrivit lui Newton, în spatele cifrei 3, aceasta legând 
întregul univers: „Trei este marele mister, provin
mare”. Traducerea lui Isaac Newton 

1) Acest adevăr fără falsitate, sigur, cel mai sigur.
2) Ceea ce este dedesubt este la fel cu ceea ce este deasupra 
ceea ce este deasupra este la fel cu ceea ce este dedesubt pentru 
a constitui miracolul unui singur lucru.
3) Și cum toate lucrurile au fost create din unul, prin 

alchimiealchimiealchimiealchimie 
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ere decizională și corupte din zona 
și politică. Vom avea parte de mari modificări și 

ții în sfera justiției datorită atitudinii pline de curaj 
atât a unor persoane divin inspirate cât și a unor organizații care 

ționa o nouă direcție benefică 
și a unei părți din mass media atât națională 

Considerăm că datorită tranzitelor planetare peste astrograma 
României, se încheie un mare ciclu karmic (saturnian)  de 28 de 

șat în finalul anului 1989 și care 
prefigurează zorii unei noi etape ce permit să construim ceva 
nou împreună. Această nouăetapă va retrezi într-un mod 
impresionant spiritul de fraternitate națională, ce va reprezenta 

concludent al începutului împlinirii profețiilor lui 
Sundar Sing despre misiunea planetară a României. 

șit Isaac Newton secretele «Tablei 
a fascinat pe alchimiști 

sute de ani? 

 

ți oameni de știință ai secolului al 
lea, englezul Isaac Newton, a încercat să deslușească 

Tablei de Smarald. 

Tabla de smarald i-a fascinant pe 
crede că acest scurt text ermetic 

este una dintre cele câteva scrieri care conțin informații cu 
și secretele universului. 

și a încercat să interpreteze un fragment 
, traducere aflată în prezent în cadrul 

ții Cambridge. Documentul prezintă, de asemenea, 
mai multe detalii despre puterile pe care alchimiștii considerau 

ține dacă ar stăpâni informațiile esoterice 
. Astfel, oricine ar înțelege cu 

adevărat sensul profund al textului ar deveni stăpân asupra vieții 
și asupra morții. Răspunsul din spatele unei astfel de cunoașteri 
stă, potrivit lui Newton, în spatele cifrei 3, aceasta legând 

Trei este marele mister, provine din cel mai 
 

1) Acest adevăr fără falsitate, sigur, cel mai sigur. 
2) Ceea ce este dedesubt este la fel cu ceea ce este deasupra și 
ceea ce este deasupra este la fel cu ceea ce este dedesubt pentru 

unui singur lucru. 
Și cum toate lucrurile au fost create din unul, prin 
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contemplarea lui: astfel toate lucrurile își au nașterea din acest 
unic lucru prin adaptare. 
4) Soarele este tatăl său și Luna mama. 
5) Vântul l-a purtat în pântec, Pământul l-a hrănit.
6) Tatăl tuturor perfecțiunilor din întreaga lume este aici.
7) Forța sau puterea sa este întreagă dacă este convertită în 
Pământ. 

  

7a) Va separa Pământul de Foc, subtilul de grosier, cu multă 
pricepere. 
8) Ascende de la Pământ către cer și apoi iarăși descende către 
Pământ și primește forța lucrurilor superioare și inferioare.
9) Prin aceasta înseamnă că vei avea gloria întregii lumi 
astfel toate obscuritățile vor zbura de la tine. 
10) Forța sa este deasupra tuturor forțelor, căci disipează 
fiecare lucru subtil și penetrează fiecare lucru solid.
11) Așa a fost lumea creată. 
12) De aici sunt și vin adaptări admirabile și acestea sunt 
metodele. 
13) Astfel sunt numit Hermes Trismegist (de 3 ori încoronat), 
având cele 3 părți ale filosofiei întregii lumi. 
14) Ceea ce am spus despre operația Soarelui este împlinit și 
încheiat.” 

 
Descoperire de importanță majoră: 
Hidrogenul poate fi transformat în 

metal!!! 

traducere și adaptare: Radu Ungureanu

          Din 1935, când a fost teoretizat pentru prima d
oamenii de știință au încercat să creeze hidrogen metalic, un 
nou material cu aplicații uriașe.  

cum, oamenii de știință de la Universitatea Harvard au 
publicat o lucrare în care arată faptul că au reu
lucru. În cazul în care descoperirea se confirmă prin 

teste suplimentare, hidrogenul metalic ar putea deveni nu numai 
cel mai rar, ci și unul dintre cele mai valoroase materiale de pe 
Pământ. 
 

A
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și au nașterea din acest 

nit. 
țiunilor din întreaga lume este aici. 

ța sau puterea sa este întreagă dacă este convertită în 

 

7a) Va separa Pământul de Foc, subtilul de grosier, cu multă 

și descende către 
și primește forța lucrurilor superioare și inferioare. 

9) Prin aceasta înseamnă că vei avea gloria întregii lumi și 

ța sa este deasupra tuturor forțelor, căci disipează 
și penetrează fiecare lucru solid. 

și vin adaptări admirabile și acestea sunt 

13) Astfel sunt numit Hermes Trismegist (de 3 ori încoronat), 

ția Soarelui este împlinit și 

ță majoră: 
Hidrogenul poate fi transformat în 

și adaptare: Radu Ungureanu 

Din 1935, când a fost teoretizat pentru prima dată, 
știință au încercat să creeze hidrogen metalic, un 

știință de la Universitatea Harvard au 
publicat o lucrare în care arată faptul că au reușit acest 

se confirmă prin 
teste suplimentare, hidrogenul metalic ar putea deveni nu numai 

și unul dintre cele mai valoroase materiale de pe 

Hidrogenul metalic ar putea fi folosit pentru crearea de 
calculatoare mult mai rapide, de trenuri ca
pentru autoturisme electrice cu o autonomie mult mai mare. 
Pentru a ajunge la această stare, hidrogenul a fost supus unor 
presiuni uriașe, similare cu cele întâlnite în centrul pământului. 
Odată ce a ajuns la 4 milioane de atmosfere, potri
experimentului, hidrogenul s-a transformat dintr
solid metalic lucios, devenind astfel cel mai bun conductor de 
pe Pământ. 

Acum, oamenii de știință vor începe să testeze noul material la 
presiuni normale și temperatura camere
să rămână sub formă metalică, odată ce condi
care a fost creat dispar. 

Vorbeam la începutul acestui articol de anul 1935. Ei bine, în 
acel an, fizicieni Hillard Huntington și Eugene Wigner au făcut 
primele încercări, fără succes însă, de a crea hidrogenul metalic.
 
Hidrogenul elementar este principala componentă a 
Universului, având o pondere de 75% din masa acestuia. În 
starea de plasmă, se găsește ca element majoritar în alcătuirea 
stelelor. Hidrogenul elementar este foarte pu
Pământ.  sursa:bigthink.com/ 

 
Originea elementelor chimice care 

alcătuiesc corpul uman. De ce 
că suntem „praf de stele”

traducere și adaptare: Radu Ungureanu

           Omul adult este format din 
7,000,000,000,000,000,000,000,000,000 atomi, iar cei mai 
mulți dintre aceștia sunt de hidrogen, elementul cel mai 

chimiechimiechimiechimie 
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Hidrogenul metalic ar putea fi folosit pentru crearea de 
calculatoare mult mai rapide, de trenuri care levitează sau 
pentru autoturisme electrice cu o autonomie mult mai mare. 
Pentru a ajunge la această stare, hidrogenul a fost supus unor 

șe, similare cu cele întâlnite în centrul pământului. 
Odată ce a ajuns la 4 milioane de atmosfere, potrivit 

a transformat dintr-un gaz într-un 
solid metalic lucios, devenind astfel cel mai bun conductor de 

 

știință vor începe să testeze noul material la 
și temperatura camerei. Practic, acesta trebuie 

să rămână sub formă metalică, odată ce condițiile speciale în 

Vorbeam la începutul acestui articol de anul 1935. Ei bine, în 
și Eugene Wigner au făcut 

ări, fără succes însă, de a crea hidrogenul metalic. 

Hidrogenul elementar este principala componentă a 
Universului, având o pondere de 75% din masa acestuia. În 

ște ca element majoritar în alcătuirea 
este foarte puțin răspândit pe 

Originea elementelor chimice care 
orpul uman. De ce știința crede 

că suntem „praf de stele” 

și adaptare: Radu Ungureanu 

 

Omul adult este format din 
7,000,000,000,000,000,000,000,000,000 atomi, iar cei mai 

ți dintre aceștia sunt de hidrogen, elementul cel mai 
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frecvent întâlnit în Univers, produs, conform 
Bang acum 13,8 miliarde de ani.  

estul atomilor au fost creați de stelele care au explodat 
acum miliarde de ani și un număr mai mic, de razelor 
cosmice, radiațiile de energie care provin în cea mai 

mare parte din afara Sistemului Solar. 

Așa cum a spus odată astronomul Carl Sagan, azotul din ADN
ul nostru, calciul din dinți, fierul din sângele nostru, carbonul 
din plăcintele noastre cu mere au fost produse în interioarele 
unor stele. Suntem făcuți din „praf de stele”.  

Pentru a înțelege mai bine de unde provine fiecare ingredient 
din care suntem alcătuiți, Jennifer A. Johnson, astronom la 
Universitatea de Stat din Ohio, a realizat un nou tabel periodic 
cu locul de proveniență a elementelor chimice. De la Big Bang, 
la fuzionarea stelelor neutronice, explozia stelelor masive, 
moartea stelelor cu masă mică sau explozia stelelor pitice albe, 
toate se regăsesc aici.  

Elemente mai ciudate precum bor (B) și beriliu (Be), precum și 
izotopii de litiu (Li) au o origine deosebită deoarece sunt 
rezultatul unor raze cosmice care trec prin galaxia noastră. 
Marea majoritate a acestor raze cosmice provin din afara 
Sistemului Solar și, uneori, chiar și din afara Caii Lactee, iar 
atunci când acestea se ciocnesc cu anumiți atomi, dau naștere 
unor elemente noi. sursa: sciencealert.com 

 
Beethoven și Mozart, remedii muzicale 

pentru concentrare 
 

Psih. Susan Hallam, Psih. Mary Igoe

       Terapia prin muzică nu este un mit. Conform 
cercetătorilor britanici, muzica clasică poate îmbunătă
nivelul de concentrare încă de la vârste fragede precum 7
ani. 

scultarea de către 
copii a muzicii 
clasice poate 

contribui la o mai bună 
concentrare și poate 
îmbunătăți totodată 
capacitatea lor de a relaționa 
cu cei din jur. Un studiu 
realizat recent de Institutul de 
Educație din Londra a pus în 
lumină diferite beneficii ale ascultării de către copii a muzicii 
marilor compozitori: Beethoven, Mozart, Strauss, Paganini, 
Brahms, Verdi, Chopin (lista rămâne deschisă). 

Susan Hallam, profesoară de psihologie, a evaluat un program 
dezvoltat de Apollo Music Projects care promovează audierea 

R 

A
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frecvent întâlnit în Univers, produs, conform științei, de Big 

ți de stelele care au explodat 
și un număr mai mic, de razelor 

țiile de energie care provin în cea mai 

șa cum a spus odată astronomul Carl Sagan, azotul din ADN-
ți, fierul din sângele nostru, carbonul 

din plăcintele noastre cu mere au fost produse în interioarele 

țelege mai bine de unde provine fiecare ingredient 
ți, Jennifer A. Johnson, astronom la 

Universitatea de Stat din Ohio, a realizat un nou tabel periodic 
ță a elementelor chimice. De la Big Bang, 

la fuzionarea stelelor neutronice, explozia stelelor masive, 
ă mică sau explozia stelelor pitice albe, 

și beriliu (Be), precum și 
izotopii de litiu (Li) au o origine deosebită deoarece sunt 
rezultatul unor raze cosmice care trec prin galaxia noastră. 

majoritate a acestor raze cosmice provin din afara 
și, uneori, chiar și din afara Caii Lactee, iar 

ți atomi, dau naștere 

și Mozart, remedii muzicale 

Psih. Susan Hallam, Psih. Mary Igoe 

Terapia prin muzică nu este un mit. Conform 
muzica clasică poate îmbunătăți 

nivelul de concentrare încă de la vârste fragede precum 7-8 

lumină diferite beneficii ale ascultării de către copii a muzicii 
marilor compozitori: Beethoven, Mozart, Strauss, Paganini, 

allam, profesoară de psihologie, a evaluat un program 
care promovează audierea 

de muzică clasică de către copiii cu vârste cuprinse între 7 
ani. Aceasta a concluzionat că cei 4.500 de copii implica
acest program și-au dezvoltat abilitățile de socializare, fiind, de 
asemenea, mult mai deschiși la ascultarea unei palete largi de 
genuri muzicale. 

„Știm că preferințele în muzică sunt afectate de frecvența 
ascultării unui anumit gen, odată cu expunerea
posibilitatea ca respectivul să îndrăgească un stil. 
Oportunitatea de a asculta frecvent muzică clasică încă din anii 
primari de școală sporește șansele ca acei copii să aprecieze 
mai târziu o varietate mai largă de genuri muzicale

Programul Apollo Music Projects a fost adoptat de 26 de 
din Hackney, Tower Hamlets și Estul Londrei, rezultatele 
conducând la ideea că muzica clasică contribuie la cre
nivelului de concentrare, copiii fiind totodată mai disciplina
Printre beneficiile relevate în acest studiu se numără 
dezvoltarea aptitudinilor literare.  

Mary Igoe, fostă directoare la Columbia Primary School din 
Londra, a fost și ea implicată în acest program, la încheierea lui 
ajungând la concluzia că abilitățile dobândite pot fi 
târziu în diverse domenii. 

„Aptitudinea de a asculta cu atenție și de a diferenția notele 
muzicale de la o vârstă fragedă este importantă. Ea poate fi 
transpusă și în procesul de învățare al oricărei alte materii. 
Copiii vor fi mai atenți la detalii.” 

Educarea copiilor prin recompensă sau 
pedeapsa - strategii ineficiente

Conceptul de “parenting necondiţionat” a devenit unul 
destul de popular şi utilizat de cele mai multe ori doar la 
nivel verbal, faptele nefiind concordante cu

e-am întrebat în varii contexte dacă iubirea 
necondiţionată poate există între oameni şi mai ales 
dacă această este benefică. N

pedagogiepedagogiepedagogiepedagogie 
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de muzică clasică de către copiii cu vârste cuprinse între 7 și 10 
ani. Aceasta a concluzionat că cei 4.500 de copii implicați în 

țile de socializare, fiind, de 
și la ascultarea unei palete largi de 

 

Știm că preferințele în muzică sunt afectate de frecvența 
ascultării unui anumit gen, odată cu expunerea crescând și 
posibilitatea ca respectivul să îndrăgească un stil. 
Oportunitatea de a asculta frecvent muzică clasică încă din anii 

școală sporește șansele ca acei copii să aprecieze 
mai târziu o varietate mai largă de genuri muzicale.” 

a fost adoptat de 26 de școli 
și Estul Londrei, rezultatele 

conducând la ideea că muzica clasică contribuie la creșterea 
nivelului de concentrare, copiii fiind totodată mai disciplinați. 

relevate în acest studiu se numără și 

Mary Igoe, fostă directoare la Columbia Primary School din 
și ea implicată în acest program, la încheierea lui 

țile dobândite pot fi folosite mai 

ție și de a diferenția notele 
muzicale de la o vârstă fragedă este importantă. Ea poate fi 

și în procesul de învățare al oricărei alte materii. 

Educarea copiilor prin recompensă sau 
strategii ineficiente 

Monica DOBREA  
 

Conceptul de “parenting necondiţionat” a devenit unul 
destul de popular şi utilizat de cele mai multe ori doar la 
nivel verbal, faptele nefiind concordante cu afirmaţiile.  

am întrebat în varii contexte dacă iubirea 
necondiţionată poate există între oameni şi mai ales 
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 Bineînţeles că se recomandă că mai ales legătură dintre copii
părinţi să fie una de acest tip şi ţin să menţionez că “a te 
sacrifica” nu reprezintă ceea ce am numit mai sus “parenting 
necondiţionat”, copilul fiind o responsabilitate, o asumare a 
oferirii unei educaţii corespunzătoare şi nu o corvoadă care 
implică renunţarea la propria persoană, la propriile 
vise. Micuţii învaţă să fie fericiţi de la părinţi şi un părinte 
nefericit va avea un copil nefericit. Nu contează dacă şi cât ne 
iubim copilul, ci modul CUM o facem, micuţii trebuind să se 
simtă apreciaţi pentru ceea ce sunt şi nu pentru compo
lor. Fiind alături de ei chiar şi atunci când greşesc, îi vom ajută 
să îşi asume consecinţele şi să dezvolte singuri strategii de 
rezolvarea problemelor. Prin această implicare activă a lor în 
procesul autocunoasterii, copilul îşi va crea un sine
va construi o părere obiectivă legată de normalitatea comiterii 
erorilor, acest aspect nefiind un pericol în pierderea dragostei 
părinţilor. Greşeală nu este o infracţiune ce trebuie pedepsită, ci 
o experienţă de învăţare! Cu siguranţă consecinţele unei decizii 
la o vârstă de până în 10 ani vor fi cu mult mai puţin grave 
decât cele ale vârstei adolescenţei.  

Recompensele şi pedepsele atrag atenţia copilului asupra 
propriei persoane, astfel el nu îşi va mai da seama ulterior că 
ceea ce face aduce repercursiuni nu tocmai plăcute asupra celor 
din jur, ci se va gândi la nedreptatea care i se face (pedeapsa) 
sau va lupta să le facă pe plac părinţilor pentru a câştigă ceea ce 
doresc, minimizând importantă valorii unui lucru şi maximizând 
ceea ce îi poate aduce pozitiv din partea familiei (recompensă). 
 
Cu siguranţă disciplină prin putere va schimbă pe moment 
modul de comportare al copilului, însă consecinţele vor fi 
devastatoare: angajarea în comportamente distructive, minciună, 
stimă de sine scăzută, depresie, revărsarea furiei acumulate în 
alte domenii decât cel familial. Fără să ne dăm seama, le 
transmitem un model, legat de cum ei vor putea obţine ceea ce 
vor prin forţă de la cei mai slabi. Le formăm şi le inducem 
mesajul neputinţei, al neîncrederii, copilul nemaireflectâ
decât asupra durerii provocate lui însuşi şi neînţelegând de ce 
persoanele alături de care cresc le fac rău intenţionat. 
 
Părinţii, care au avut la rândul lor o copilărie nefericită sau 
neîmplinită, cad în capcana realizării succeselor prin propriii lor 
copii şi nu mai realizează că ceea ce încearcă să facă este o 
proiecţie a grijilor, fricilor şi nevoilor lor şi nicidecum interesul 
copilului, care este un individ unic cu trăiri personale, dorinţe şi 
aspiraţii materializate la momentul oportun, prin puterea şi 
interesul manifestate în acel context lipsit de presiuni. 
 
În cazul utilizării excesive a recompenselor, practic, vom pune 
accent pe succes şi nu pe valoarea lucrurilor. Un copil îndrumat 
să înveţe pentru a lua note mari îşi va pune la un moment dat 
întrebarea dacă ceea ce învaţă sau dacă materia respectivă chiar 
îl ajută mai mult decât de a-i face pe părinţi să îi cumpere 
cadoul dorit sau a-l duce într-o vacanţă. Se va dezvoltă un spirit 
competitiv şi copilul va prelua ideea conform căreia pentru a 
avea succes trebuie ca alţii să piardă şi presiunea asupra s
uriaşă. Copilul va şti că a le face pe plac părinţilor este singură 
modalitate de a obţine ce îşi doreşte, inclusiv garantarea faptului 
că sunt iubiţi. O astfel de formă a iubirii condiţionate nu se 
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Bineînţeles că se recomandă că mai ales legătură dintre copii-
menţionez că “a te 

” nu reprezintă ceea ce am numit mai sus “parenting 
necondiţionat”, copilul fiind o responsabilitate, o asumare a 
oferirii unei educaţii corespunzătoare şi nu o corvoadă care 
implică renunţarea la propria persoană, la propriile plăceri sau 
vise. Micuţii învaţă să fie fericiţi de la părinţi şi un părinte 
nefericit va avea un copil nefericit. Nu contează dacă şi cât ne 
iubim copilul, ci modul CUM o facem, micuţii trebuind să se 
simtă apreciaţi pentru ceea ce sunt şi nu pentru comportamentul 
lor. Fiind alături de ei chiar şi atunci când greşesc, îi vom ajută 
să îşi asume consecinţele şi să dezvolte singuri strategii de 
rezolvarea problemelor. Prin această implicare activă a lor în 
procesul autocunoasterii, copilul îşi va crea un sine autentic şi 
va construi o părere obiectivă legată de normalitatea comiterii 
erorilor, acest aspect nefiind un pericol în pierderea dragostei 
părinţilor. Greşeală nu este o infracţiune ce trebuie pedepsită, ci 

nţele unei decizii 
la o vârstă de până în 10 ani vor fi cu mult mai puţin grave 

Recompensele şi pedepsele atrag atenţia copilului asupra 
propriei persoane, astfel el nu îşi va mai da seama ulterior că 

ce repercursiuni nu tocmai plăcute asupra celor 
din jur, ci se va gândi la nedreptatea care i se face (pedeapsa) 
sau va lupta să le facă pe plac părinţilor pentru a câştigă ceea ce 
doresc, minimizând importantă valorii unui lucru şi maximizând 

oate aduce pozitiv din partea familiei (recompensă).  

Cu siguranţă disciplină prin putere va schimbă pe moment 
modul de comportare al copilului, însă consecinţele vor fi 
devastatoare: angajarea în comportamente distructive, minciună, 

, depresie, revărsarea furiei acumulate în 
alte domenii decât cel familial. Fără să ne dăm seama, le 
transmitem un model, legat de cum ei vor putea obţine ceea ce 
vor prin forţă de la cei mai slabi. Le formăm şi le inducem 

, copilul nemaireflectând 
decât asupra durerii provocate lui însuşi şi neînţelegând de ce 
persoanele alături de care cresc le fac rău intenţionat.  

Părinţii, care au avut la rândul lor o copilărie nefericită sau 
cceselor prin propriii lor 

copii şi nu mai realizează că ceea ce încearcă să facă este o 
proiecţie a grijilor, fricilor şi nevoilor lor şi nicidecum interesul 
copilului, care este un individ unic cu trăiri personale, dorinţe şi 

omentul oportun, prin puterea şi 
interesul manifestate în acel context lipsit de presiuni.  

În cazul utilizării excesive a recompenselor, practic, vom pune 
accent pe succes şi nu pe valoarea lucrurilor. Un copil îndrumat 

şi va pune la un moment dat 
întrebarea dacă ceea ce învaţă sau dacă materia respectivă chiar 

i face pe părinţi să îi cumpere 
o vacanţă. Se va dezvoltă un spirit 

ea conform căreia pentru a 
alţii să piardă şi presiunea asupra sa va fi 

uriaşă. Copilul va şti că a le face pe plac părinţilor este singură 
modalitate de a obţine ce îşi doreşte, inclusiv garantarea faptului 

de formă a iubirii condiţionate nu se 

recomandă a fi specifică în creşterea şi educarea morală a 
copiilor pentru că este mai mult specifică dresajului, dorind să 
ne transformăm copiii în fiinţele perfecte care să asculte şi să 
facă mereu totul cum li se spune. Rezultatul? Depersonalizare şi 
deindividualizare.  
 
Iată şi câteva abordări mai potrivite:  

- în loc să le spunem “Bravo!”, am putea să folosim “Ai reuşit!” 
pentru a da importantă eforturilor şi implicării copilului în acel 
proces al victoriei  
- când un copil a fost generos şi a împărţit sau a oferit un lucru 
personal altcuiva, vom putea să evidenţiem ceea ce a făcut el 
pozitiv prin accentuarea sentimentelor celui pentru care s
făcut gestul în cauză  
- o altă manieră de laudă ar fi să-l întrebăm chiar pe el ce crede 
despre actul făcut, astfel dându-i şansă de a se exprimă liber şi 
sincer  
- să-i lăsăm să ia decizii, nu să urmeze instrucţiuni şi indicat ar 
fi chiar să pună în practică strategia gândită. Când un copil este 
lăsat să se implice în procesul luării deciziilor, va putea ulterior 
să se conformeze mai uşor cererii părinţilor, având încredere în 
ei  
- să le oferim un ataşament securizant şi să răspundem nevoilor 
lor  
- să-i lăsăm să exerseze şi să le fim un model 
- să le oferim explicaţii şi alternative  
- cel mai important, să aflăm care este mesajul din spatele 
cuvintelor pe care vrea să ni-l transmită copilul. Un exemplu 
frecvent întâlnit este atunci când ne spune că vrea şi el ultimul 
tip de telefon/tabletă pentru că şi ceilalţ
ascunde o dorinţa a să de a adera la acel grup şi de a nu fi 
exclus. Este o nevoie firească de apartenenţa pe care dacă o 
identificăm corect, putem discuta altfel şi află exact ce simte 
copilul nostru în acea situaţie. 

 
Integrare şi socializare prin artă a copiilor 

cu CES 
 

Cercul de pictură “micii pictori”
 

Prof. logoped 

        Crearea acestui cerc de pictură 
legată de necesitatea de reabilitare a copiilor cu C.E.S. prin 
diverse metode de terapie ludică, cognitivă sau chiar prin artă. 
Valenţele si potenţialităţile copilului trebuie explorate, 
întreţinute, stimulate şi îmbunătăţite prin activităţi cum est
pictura. 
 Punctul de plecare a acestui proiect este reprezentat 
prin ideea, materiarializată deja, de a expune în cadrul şcolii şi 
în cadrul CJRAE Vaslui instituţie parteneră,  lucrări cu 
participarea la diferite concursuri desene realizate de copiii 
Școlii Gimnaziale „Dimitrie Cantemir” Vaslui.
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recomandă a fi specifică în creşterea şi educarea morală a 
copiilor pentru că este mai mult specifică dresajului, dorind să 
ne transformăm copiii în fiinţele perfecte care să asculte şi să 

une. Rezultatul? Depersonalizare şi 

în loc să le spunem “Bravo!”, am putea să folosim “Ai reuşit!” 
pentru a da importantă eforturilor şi implicării copilului în acel 

când un copil a fost generos şi a împărţit sau a oferit un lucru 
personal altcuiva, vom putea să evidenţiem ceea ce a făcut el 
pozitiv prin accentuarea sentimentelor celui pentru care s-a 

întrebăm chiar pe el ce crede 
i şansă de a se exprimă liber şi 

i lăsăm să ia decizii, nu să urmeze instrucţiuni şi indicat ar 
fi chiar să pună în practică strategia gândită. Când un copil este 

ice în procesul luării deciziilor, va putea ulterior 
să se conformeze mai uşor cererii părinţilor, având încredere în 

să le oferim un ataşament securizant şi să răspundem nevoilor 

i lăsăm să exerseze şi să le fim un model  
 

cel mai important, să aflăm care este mesajul din spatele 
l transmită copilul. Un exemplu 

frecvent întâlnit este atunci când ne spune că vrea şi el ultimul 
tip de telefon/tabletă pentru că şi ceilalţi copii au. De fapt se 
ascunde o dorinţa a să de a adera la acel grup şi de a nu fi 
exclus. Este o nevoie firească de apartenenţa pe care dacă o 
identificăm corect, putem discuta altfel şi află exact ce simte 

şi socializare prin artă a copiilor 
 

Cercul de pictură “micii pictori” 

Prof. logoped Mihaela PASCU 
CJRAE Vaslui 

 
Crearea acestui cerc de pictură „Micii Pictori” apare 

legată de necesitatea de reabilitare a copiilor cu C.E.S. prin 
diverse metode de terapie ludică, cognitivă sau chiar prin artă. 
Valenţele si potenţialităţile copilului trebuie explorate, 
întreţinute, stimulate şi îmbunătăţite prin activităţi cum este şi 

Punctul de plecare a acestui proiect este reprezentat 
prin ideea, materiarializată deja, de a expune în cadrul şcolii şi 
în cadrul CJRAE Vaslui instituţie parteneră,  lucrări cu 
participarea la diferite concursuri desene realizate de copiii 
colii Gimnaziale „Dimitrie Cantemir” Vaslui. 
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 Un copil, ale cărui capacităţi de comunicare cognitivă 
şi socială sunt limitate, se poate exprima foarte bine prin 
intermediul desenului şi a picturii. 

 
 Membrii echipei care sau dedicat, în cadrul acestui 
proiect: 

� Prof. Mihaela Pascu – coordonator proiect  
specialist în arte plastice 

� Director Prof. Asmarande Petru 
� Prof. Gabriela Bughiuş 
� Bibliotecar Vîlciu Mariana 
� Secretar Ciobanu Angela 
Acest proiect sprijină copilul, îi stimulează aptitudinile, 

comunicarea devenind mai uşoară, viaţa privind-o mai optimist, 
în culori vesele. 

 
Identificarea problemei 

� şanse egale pentru copiii cu CES 
 
 
 

Scopul Proiectului 
� Îmbunătăţirea modului de percepere a elevilor cu CES 

de către membrii societăţii şi/sau instituţiile care nu fac 
parte din sistemul de învăţământ special. 

 

 
Obiectivele Proiectului 

� încurajarea copiilor de a manifesta interes şi 
curiozitate pentru activităţi de lucru manual şi 
desen; 

� descoperirea aptitudinilor şi deprinderilor 
individuale; 

� selectarea şi înscrierea în cadrul clubului în funcţie 
de abilităţile; 

� dezvoltarea unor abilităţi de relaţionare socială 
normală şi de comunicare prin intermediul 
activităţilor desfăşurate în cadrul acestui club; 

� realizarea unei terapii prin artă care să rezolve 
anumite probleme comportamentale sau 
emoţionale, probleme pe care  aceşti copii le 
prezintă; 

� participarea la expoziţii şi concursuri pe o temă 
dată; 
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Imaginea de sine a copilului contează!

                                        Prof. înv. preşc. Magdalena 
MUNTEANU 

       Cei mai multi părinţi sunt foarte interesaţi să aibă copii 
increzători, dar oare cum ai putea să crezi in tine şi in 
competenţele tale dacă nu ai o imagine pozitivă despre tine? 
Este ca şi cum ţi-ai spune “Habar nu am să joc tenis, dar sigur 
am să fac o figură bună dacă joc cu un campion. Cumva, am să 
reuşesc să-l bat.” Este absurd. Imaginea/ părerea noastră despre 
noi însine nu este niciodată sută la sută realistă, are o anumtă 
doză de subiectivism, însă cu cât este mai apropiată de realitate, 
cu atât este mai sănătoasă. 

      Dacă dimpotrivă, imaginea de sine este distorsionată î
sens pozitiv (ne supra-apreciem), atunci cei din jur ne percep ca 
fiind încrezuţi, ridicoli, înfumuraţi, iar actele noastre
prejudicia enorm (ca de pildă atunci când ne lansăm inconştienţi 
in proiecte mult peste competenţele noastre sau ne stabilim 
obiective complet nerealiste ţi ne ducem cu capul înainte direct 
înspre eşec). Un alt neajuns al imaginii de sine exagerat 
il constituie pretenţiile disproporţionat de mari şi aşteptările 
nerealiste ca ceilalţi să ne trateze într-un mod necuvenit şi foarte 
special. Persoanele narcisiste sunt exemplele tipice, având o 
imagine de sine augumentată şi complet nerealistă, p
mari şi performanţe slabe (sau în cel mai bun caz mediocre).

      Părinţii care işi laudă copilul pentru lucruri dintre cele mai 
neânsemnate şi folosesc superlative la adresa copilului îi 
distorsionează grav percepţia acestuia în legatură cu si
De aceea este nevoie să evităm expresii precum: “Tu eşti cel 
mai grozav/ bun/ minunat copil din lume” (care îl fac pe copil 
să se simtă superior celorlaţi şi să fie înfumurat) şi să le 
înlocuim cu mult mai adecvatul “Pentru mine, tu eşti cel mai
minunat copil din lume” (care îl fac pe copil să se simtă iubit şi 
cu adevarat special în ochii părinţilor lui şi să accepte că şi alţi 
copii sunt speciali pentru părinţii lor în acelaşi fel în care el este 
special pentru ai lui, fară să işi inchipuie vreun moment că el ar 
fi cu adevarat cel mai special copil dintre toţi şi pentru toţi).
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Imaginea de sine a copilului contează! 

reşc. Magdalena 
MUNTEANU -  Avereşti 

Cei mai multi părinţi sunt foarte interesaţi să aibă copii 
increzători, dar oare cum ai putea să crezi in tine şi in 
competenţele tale dacă nu ai o imagine pozitivă despre tine? 

Habar nu am să joc tenis, dar sigur 
am să fac o figură bună dacă joc cu un campion. Cumva, am să 

l bat.” Este absurd. Imaginea/ părerea noastră despre 
noi însine nu este niciodată sută la sută realistă, are o anumtă 

cât este mai apropiată de realitate, 

Dacă dimpotrivă, imaginea de sine este distorsionată într-un 
apreciem), atunci cei din jur ne percep ca 

fiind încrezuţi, ridicoli, înfumuraţi, iar actele noastre ne pot 
prejudicia enorm (ca de pildă atunci când ne lansăm inconştienţi 
in proiecte mult peste competenţele noastre sau ne stabilim 
obiective complet nerealiste ţi ne ducem cu capul înainte direct 
înspre eşec). Un alt neajuns al imaginii de sine exagerat de bune 
il constituie pretenţiile disproporţionat de mari şi aşteptările 

mod necuvenit şi foarte 
. Persoanele narcisiste sunt exemplele tipice, având o 

imagine de sine augumentată şi complet nerealistă, pretenţii 
mari şi performanţe slabe (sau în cel mai bun caz mediocre). 

 

Părinţii care işi laudă copilul pentru lucruri dintre cele mai 
neânsemnate şi folosesc superlative la adresa copilului îi 
distorsionează grav percepţia acestuia în legatură cu sine insuşi. 
De aceea este nevoie să evităm expresii precum: “Tu eşti cel 
mai grozav/ bun/ minunat copil din lume” (care îl fac pe copil 
să se simtă superior celorlaţi şi să fie înfumurat) şi să le 
înlocuim cu mult mai adecvatul “Pentru mine, tu eşti cel mai 
minunat copil din lume” (care îl fac pe copil să se simtă iubit şi 
cu adevarat special în ochii părinţilor lui şi să accepte că şi alţi 
copii sunt speciali pentru părinţii lor în acelaşi fel în care el este 

un moment că el ar 
fi cu adevarat cel mai special copil dintre toţi şi pentru toţi). 

     De asemenea, este nevoie să evităm aprecierile la persoana şi 
să apreciem mai curând comportamentele, deci, în loc să 
spunem “Eşti cel mai minunat frate din lume” (pe
gestionat bine o dispută cu fratele mai mic), să spunem “Mi
placut grozav cum ai rezolvat disputa cu fratele tău mai mic. Ai 
ales să fii impăciuitor/ iertator şi acesta este un lucru 
înţelept/admirabil”. Din astfel de aprecieri asociate 
comportamentelor, copiii trag concluzii foarte utile legate de 
cum să procedeze bine şi pe viitor făcând şi alte lucruri 
admirabile, în loc să tragă concluzia că ei sunt admirabili şi deci 
superiori altor persoane (de pildă, fratelui mai mic care nu a fost 
împaciuitor ca el). 

     La polul opus, o imagine de sine distorsionată în sens 
negativ (subapreciată) are consecinţe dezastruoase pentru 
încrederea în sine a copilului. Acesta se percepe ca avand puţine 
calităţi şi competenţe - sau deloc (“eu nu sunt în stare de 
nimic”/ “mie nimic nu îmi iese cum trebuie”), ca fiind lipsit de 
valoare (“eu nu însemn nimic pentru nimeni”/ “nimeni nu mă 
place”/ “nimeni nu ma vrea”) şi chiar de sansă (“nu am eu 
norocul acesta”). Prin urmare, o astfel de persoană nu va crede 
niciodată că are resursele necesare să învingă adversităţile (nu 
are încredere în sine) şi strategia pe care o va aplica în orice 
situatie percepută ca fiind dificilă va fi aceea de evitare.

     Evitarea poate să o atribuie lipsei competenţelor proprii (“nu 
mă pricep să şutez, deci nu mă bag să joc fotbal ca să nu mă fac 
de râs”), dar, cel mai adesea, comportamentul de evitare este 
raţionalizat în fel şi chip ceea ce seamană confuzie în mintea lui 
şi în mintea părinţilor: 

- “nu vreau să joc fotbal pentru că este un sport brutal
alte sporturi”; 

- “nu îmi place fotbalul pentru că nu î
prefer să mă joc cu copiii ”; 

- “nu am echipament sportiv adecvat, deci nu pot să joc fotbal 
pentru că vor râde ceilalţi copii”; 

- “nu mă simt bine/nu am chef azi, deci nu joc”;
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De asemenea, este nevoie să evităm aprecierile la persoana şi 
să apreciem mai curând comportamentele, deci, în loc să 
spunem “Eşti cel mai minunat frate din lume” (pentru că a 
gestionat bine o dispută cu fratele mai mic), să spunem “Mi-a 
placut grozav cum ai rezolvat disputa cu fratele tău mai mic. Ai 
ales să fii impăciuitor/ iertator şi acesta este un lucru 
înţelept/admirabil”. Din astfel de aprecieri asociate 

amentelor, copiii trag concluzii foarte utile legate de 
cum să procedeze bine şi pe viitor făcând şi alte lucruri 
admirabile, în loc să tragă concluzia că ei sunt admirabili şi deci 
superiori altor persoane (de pildă, fratelui mai mic care nu a fost 

 

La polul opus, o imagine de sine distorsionată în sens 
negativ (subapreciată) are consecinţe dezastruoase pentru 
încrederea în sine a copilului. Acesta se percepe ca avand puţine 

sau deloc (“eu nu sunt în stare de 
nimic nu îmi iese cum trebuie”), ca fiind lipsit de 

valoare (“eu nu însemn nimic pentru nimeni”/ “nimeni nu mă 
place”/ “nimeni nu ma vrea”) şi chiar de sansă (“nu am eu 
norocul acesta”). Prin urmare, o astfel de persoană nu va crede 

sele necesare să învingă adversităţile (nu 
are încredere în sine) şi strategia pe care o va aplica în orice 
situatie percepută ca fiind dificilă va fi aceea de evitare. 

Evitarea poate să o atribuie lipsei competenţelor proprii (“nu 
deci nu mă bag să joc fotbal ca să nu mă fac 

de râs”), dar, cel mai adesea, comportamentul de evitare este 
raţionalizat în fel şi chip ceea ce seamană confuzie în mintea lui 

“nu vreau să joc fotbal pentru că este un sport brutal; eu prefer 

“nu îmi place fotbalul pentru că nu îmi place niciun sport, 

“nu am echipament sportiv adecvat, deci nu pot să joc fotbal 

deci nu joc”; 
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- “nu îmi place cum se joacă aceşti băieţi”/ ”nu ştiu să joace” şi 
alte asemenea pretexte. 

       Comportamentul de evitare este de cele mai multe ori un 
semn al neîncrederii în sine a copilului ca rezultat al unei 
imagini de sine negative. La fel stau lucrurile şi atunci când 
auzim copilul având păreri globale negative despre sine: “nu 
sunt bun de nimic”, “sunt prost”, “sunt rău”, “nimeni nu mă 
vrea” etc. 

 

       În afară de evitare, un alt simptom pe care copiii cu o 
imagine de sine negativă îl prezintă este minimizarea eforturilor 
şi succesului lor atunci când acesta apare. Ei sunt cei care spun 
cel mai adesea: “n-am făcut mare lucru” sau “n-a fost mare 
lucru” chiar şi atunci când fac ceva uimitor. De multe ori, vor 
atribui succesul lor întâmplării (“am avut noroc”) sau vor avea 
convingerea că alţii ar fi procedat mult mai bine decât ei (“dacă 
era X in locul meu, ar fi dat două goluri, nu unul”). În aceste 
situaţii, adulţii confundă adesea modestia (care este o virtute) cu 
imaginea de sine negativă. De asemenea, copiii cu o imagine de 
sine negativă se compară adesea în mod nefavorabil cu alte 
persoane (“Pe lângă X, eu sunt doar un prost”). 

     Aceşti copii cresc având adesea complexe de inferioritate 
care îi pot opri din a încerca tot felul de experienţe utile (să 
meargă într-o tabară, să se angajeze într-o anumită activitate, să 
socializeze etc) şi care le pot afecta dezvoltarea pe termen lung 
şi chiar modul în care vor evolua în şcoală şi, mai târziu, în 
viaţa profesională şi cea personală. Atunci când ai convingerea 
că eşti o persoană incapabilă, nu ai nici incredere în tine să faci 
nimic şi vei sfârşi prin a nu face mai nimic.  

    Părinţii sunt esenţiali în formarea unei imagini de sine 
pozitive şi realiste a copilului. Imaginea pe care copilul o 
percepe ca având-o în ochii lor funcţionează ca o oglindă în care 
se vede pe sine. Dacă părinţii îi reflectă calităţile în mod realist, 
asa se va percepe şi el. Dacă părinţii il reflectă în mod 
distorsionat, exact aşa se va percepe şi el. 

 

    Prin urmare, părinţii care: 

- sunt critici, cârcotaşi; 
- fac comparaţii nefavorabile între copilul lor şi alţi copii; 
- sunt sarcastici şi ironici ori îi etichetează (de ex. “fraierule”, 
“leneşule”, “nepriceputule” etc); 
- supraprotectivi, nu le dau niciun fel de sarcini şi chiar fac ei 
lucrurile în locul copiilor (chiar şi cele mai simple) menţinându-
i într-o dependenţă exagerată şi cultivându-le neputinţa vor 
genera copiilor lor o imagine de sine nerealistă şi negativă, iar 
aceştia sunt în risc să devină complexaţi, inhibaţi, ezitanţi, 
retraşi, ambivalentţi, lipsiţi de iniţiativă, pasivi. Vor dezvolta tot 
felul de temeri, vor avea tendinţa de a catastrofiza eşecul şi işi 
vor reveni cu dificultate în urma unui eşec. 

Prin contrast, părinţii care: 

- îşi apreciază adecvat şi realist copiii, scoţând în evidenţă 
calităţile lor speciale, înzestrările naturale şi talentul; 
- îi încurajează să devină autonomi şi nu îi cocoloşesc; 
- îi pun în situatţa de a face alegeri şi îi lasă să îşi asume şi să 
suporte consecinţele (pozitive sau negative) ale algerilor lor; 
- sunt întelegători şi le arată că nimeni nu este perfect; 
- le dau sarcini domestice potrivite cu vârsta lor; 
- evită să îi compare cu alţi copii; 
- evită să le ofere aprecieri şi laude nemeritate şi exagerate; 
- petrec timp unu la unu cu copilul făcând împreună ceva cel 
puţin o dată pe săptămână 

 

       Aceşti părinţi vor genera în ochii propriilor copii o imagine 
de sine pozitivă şi realistă, le vor inocula sentimentul propriei 
valori şi competenţe şi, ca urmare, aceştia vor fi încrezători în 
calităţile şi abilităţile lor, deschişi către experienţe noi, 
optimişti, curioşi să înveţe şi să capete experienţă, rezistenţi în 
faţa încercărilor şi îşi vor reveni relativ uşor dupa un eşec. 

      Nimic nu este imposibil pentru un părinte care vrea să aibă 
copii încrezători. Iar un copil încrezător schimbă lumea mai 
uşor! 
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SMART – o perspectivă în educa

muzicală 
 

Drd. Ionela HÎNCU - 

                          Drd. Aurelia PIȘĂU - ISE, Chi

Cunoaşterea  muzicii  este  un  proces  complex  de  

conştiinţă,  care  provoacă  emoţii,  impresii, sentimente  şi  

idei  în  cadrul  practicilor  de  audiţie  /  interpretare  /  

creaţie.   

răirea  emoţională  a muzicii reprezintă punctul de 

plecare al cunoaşterii artistice, care mai apoi accede 

spre experienţa mintală,  punând  în  vibraţie  raţiunea. 

Cu toții știm că muzica are un rol deosebit de important

fiecărui om. Muzica dezvoltă dragostea pentru frumos 

generează emoții. Totuși, pentru a fi înteleasă pe deplin,

trebuie cultivată de la vârste fragede, prin jocuri muzicale, 

repertoriu muzical specific perioadei de vârstă. 

muzicii este un proces complex de conştiinţă, care provoacă 

emoţii, impresii, sentimente şi idei în cadrul practicilor de 

audiţie / interpretare / creaţie. [1] 

Conform cercetărilor recente, deși muzica este una dintre 

preocupările principale ale copiilor și tinerilor, elevii nu 

manifestă interes pentru studiul educației muzicale, mai ales a 

subiectelor cu dificultate majoră- solfegiu, însu

de teorie a muzicii, memorarea unor teme muzicale, a unor 

informații cu caracter bibiografic a compozitorilor, etc.

Utilizarea tehnologiilor digitale în contextul lec

educație muzicală este în prezent o practică care se dezvoltă în 

școlile din întreaga lume, punând în mod semnificativ accentul 

pe achiziția deprinderilor vocal-instrumentale. Având în vedere 

rolul crescând al motivației pentru învățare, pe care muzica și 

tehnologiile digitale îl joacă în viața de zi cu zi a elevilor, 

utilizarea unei metodici adecvate pentru a facilita dezvoltarea 

deprinderilor muzicale devine din ce în ce mai importantă.

În cadrul lecției clasice de educație muzicală se cultivă 

competiţia între elevi cu scopul ierarhizării acestora şi 

activitatea individuală. Competiţia stimulează efortul şi 

productivitatea individului şi pregăteşte elevii pentru viaţă, care 

este foarte competitivă, dar poate genera c

T
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perspectivă în educația 

 ISE,  Chișinău 

ISE, Chișinău 

Cunoaşterea  muzicii  este  un  proces  complex  de  

conştiinţă,  care  provoacă  emoţii,  impresii, sentimente  şi  

cadrul  practicilor  de  audiţie  /  interpretare  /  

răirea  emoţională  a muzicii reprezintă punctul de 

plecare al cunoaşterii artistice, care mai apoi accede 

spre experienţa mintală,  punând  în  vibraţie  raţiunea. 

muzica are un rol deosebit de important în viața 

ltă dragostea pentru frumos și 

pe deplin, muzica 

de la vârste fragede, prin jocuri muzicale, 

repertoriu muzical specific perioadei de vârstă. Cunoaşterea 

nştiinţă, care provoacă 

emoţii, impresii, sentimente şi idei în cadrul practicilor de 

și muzica este una dintre 

și tinerilor, elevii nu 

ției muzicale, mai ales a 

solfegiu, însușirea noțiunilor 

de teorie a muzicii, memorarea unor teme muzicale, a unor 

ții cu caracter bibiografic a compozitorilor, etc. 

r digitale în contextul lecțiilor de 

ție muzicală este în prezent o practică care se dezvoltă în 

școlile din întreaga lume, punând în mod semnificativ accentul 

instrumentale. Având în vedere 

țare, pe care muzica și 

ța de zi cu zi a elevilor, 

utilizarea unei metodici adecvate pentru a facilita dezvoltarea 

deprinderilor muzicale devine din ce în ce mai importantă. 

ție muzicală se cultivă 

competiţia între elevi cu scopul ierarhizării acestora şi 

tivitatea individuală. Competiţia stimulează efortul şi 

productivitatea individului şi pregăteşte elevii pentru viaţă, care 

este foarte competitivă, dar poate genera conflicte şi 

comportamente agresive, lipsă de comunicare între colegi, 

marginalizarea nedreaptă a unora dintre aceştia, amplifică 

anxietatea şi teama de eşec, cultivă egoismul. 

muzicală agreată de elevi trebuie să fie o lec

desfășoară într-un mod interactiv, repertoriul muzical 

reactualizat, profesor creativ, cabinet echipat

Modelul lecției SMART la educația muzicală face apel 

la experienţa proprie a elevului, promovează învăţarea prin 

colaborare, pune accentul pe dezvoltarea gândirii în 

confruntarea cu alţii. Munca în grup stimulează interacţiunea 

dintre elevi, creşterea stimei de sine, încrederea în forţele 

proprii, diminuează anxietatea faţă de şcoală şi intensifică 

atitudinile pozitive faţă de cadrele did

munca în grup, prin colaborare, nu pregăteşte elevii pentru viaţa 

care este foarte competitivă, metodele activ 

aplicate în activitatea pe grupe sunt mari consumatoare de timp 

şi necesită experienţă din partea cadrul

trebuie timp ca să se familiarizeze cu acest nou tip de învăţare. 

Lecția SMART la educația muzicală semnifică lecția realizată 

prin valorificarea calitativă a TIC. Profesorul trebuie să 

demonstreze abilități de a combina și a d

aplicabilitatea tehnologiilor digitale în diverse experien

învățare la educația muzicală, înclinând balanța în favoarea 

celui modern, mult mai ușor acceptat de elevi.

 Lecţia SMART îi oferă profesorului de educa

muzicală și diverse oportunități de evaluare instantanee a 

materiei studiate de către elevi în clasă, pe care ei o consideră 

mai obiectivă și atractivă. 

 S-a semnalat faptul că utilizarea tehnologiilor 

digitale în cadrul Lecției SMART se potrivește atîâ elevilor cu 

aptitidini muzicale, cât și pentru ceilalți. Ca rezultat al 

interacțiunii, profesorul primește un feedback continuu din 

partea elevilor. Astfel, se realizează un proces de evaluare 

permanentă și aspecte de autoevaluare.[ 2]

Oricare ar fi tipul de lecţie şi var

organizarea acesteia reclamă respectarea unor cerinţe, pe care le 

prezentăm în continuare:  

- stabilirea exactă a obiectivelor urmărite pe parcursul lecţiilor; 

- stabilirea conţinutului fiecărei lecţii;  

- alegerea sistemului de metode, procedee şi mijloace; 

pedagogiepedagogiepedagogiepedagogie 
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comportamente agresive, lipsă de comunicare între colegi, 

marginalizarea nedreaptă a unora dintre aceştia, amplifică 

anxietatea şi teama de eşec, cultivă egoismul. Lecția de educație 

muzicală agreată de elevi trebuie să fie o lecție modernă, care se 

un mod interactiv, repertoriul muzical 

iv, cabinet echipat etc. [3, 4] 

ției SMART la educația muzicală face apel 

la experienţa proprie a elevului, promovează învăţarea prin 

tul pe dezvoltarea gândirii în 

confruntarea cu alţii. Munca în grup stimulează interacţiunea 

dintre elevi, creşterea stimei de sine, încrederea în forţele 

proprii, diminuează anxietatea faţă de şcoală şi intensifică 

atitudinile pozitive faţă de cadrele didactice. În acelaşi timp, 

munca în grup, prin colaborare, nu pregăteşte elevii pentru viaţa 

care este foarte competitivă, metodele activ – participative 

aplicate în activitatea pe grupe sunt mari consumatoare de timp 

şi necesită experienţă din partea cadrului didactic, iar elevilor le 

trebuie timp ca să se familiarizeze cu acest nou tip de învăţare. 

ția SMART la educația muzicală semnifică lecția realizată 

prin valorificarea calitativă a TIC. Profesorul trebuie să 

ți de a combina și a demonstra eficiența și 

aplicabilitatea tehnologiilor digitale în diverse experiențe de 

țare la educația muzicală, înclinând balanța în favoarea 

șor acceptat de elevi. 

Lecţia SMART îi oferă profesorului de educație 

ți de evaluare instantanee a 

materiei studiate de către elevi în clasă, pe care ei o consideră 

a semnalat faptul că utilizarea tehnologiilor 

ției SMART se potrivește atîâ elevilor cu 

și pentru ceilalți. Ca rezultat al 

țiunii, profesorul primește un feedback continuu din 

partea elevilor. Astfel, se realizează un proces de evaluare 

și aspecte de autoevaluare.[ 2] 

Oricare ar fi tipul de lecţie şi varianta la care se recurge, 

organizarea acesteia reclamă respectarea unor cerinţe, pe care le 

stabilirea exactă a obiectivelor urmărite pe parcursul lecţiilor;  

alegerea sistemului de metode, procedee şi mijloace;  
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- stabilirea structurii lecţiei; 

- pregătirea psihologică a elevilor pentru lecţie;  

- stabilirea proiectului didactic pe baza căruia se va desfăşura 

lecţia. 

Mai jos, relatăm specificul lecției clasice și lecției 

SMART de educație muzicală, luând în considerare următoarele 

aspecte: concept, caracteristici, tipologie, repertoriul muzical, 

mijloace didactice, activități muzicale și viziunea elevului 

asupra modelului indicat.  

Tabelul 1. Analiza comparativă a lecției clasice vs lecția 

SMART de educație muzicală 
 Lecția clasică Lecția SMART 

Definiție reprezintă o succesiune de teme 

dintr-un obiect de învăţământ, 

relativ egale, care se predau una 

după alta după un anumit orar şi 

într-un anumit timp limitat, de 

45 de minute. 

reprezintă elementul de noutate ce 

implică învățarea, instruirea și 

dezvoltarea aptitudinilor muzicale 

mijlocite de TIC, ce contribuie la 

dezvoltarea capacităților muzicale ale 

elevilor, prin caracterul ludic al 

aplicațiilor utilizate; stimulează 

învățarea creativă, formarea unui stil de 

muncă independent și asigurarea unui 

feed-back continuu, dezvoltarea 

imaginației și formarea unei culturi 

vizuale și auditive, realizarea de 

experimente și crearea de situații 

problemă. 

Caracterist

ici 

• fondată pe „triada 

învăţare frontală – studiul 

manualului – chestionarea; 

• învăţare pasivă; 

• cadrului didactic îi 

revine rolul major şi activ 

în cadrul procesului 

didactic (cel de emiţător), 

de a transmite cunoştinţele 

spre un receptor aproape 

pasiv, determinat să 

memoreze şi să reproducă 

informaţia. 

• învățare activă; 

• implică direct  elevul în procesul 

de dezvoltare a capacităţilor de 

învăţare; 

• implică asimilarea cunoştinţelor 

şi dobândirea  gândirii critice; 

• impune în activitate un nou tip 

de relaţionare pe mai multe 

direcţii: profesor – elev, elev – 

elev, elev – profesor, aflate în 

opoziţie cu tipul unidirecţional 

profesor – elev ce caracterizează 

modelul standard; 

• permite soluționarea situațiilor 

noi prin aplicarea TIC ; 

• conține fișiere cu toate 

informațiile la subiectul discutat; 

•  permite modificarea 

conținutului (teoretic, auditiv, de 

interpretare, de evaluare) în 

funcție de necesitate; 

• adaptabilitatea adecvată  și 

eficiența la împrejurări;  

• posibilitatea schimbării ordinii 

prezentării sarcinilor, 

exercițiilor, adaptarea acestora la 

numărul de elevi; 

• realizarea unei evaluări 

obiective a rezultatelor;  

• rapiditatea, mobilitatea, 

suplețea, flexibilitatea rezolvării 

situațiilor-problemă  

Clasificare • lecţia de însuşire (dobândire) a cunoştinţelor noi; 

• lecţia de formare a priceperilor şi deprinderilor; 

• lecţia de recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor; 

• lecţia de verificare şi apreciere a cunoştinţelor şi deprinderilor 

practice; 

• lecția după modelul ERRE. 

În viziunea 

elevului  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecția de educație muzicală 

tradițională 

• plictisitoare 

• neatractivă 

• neinteresantă 

 

 

Profesorul de educație muzicală 

• depășit 

• demodat 

• monoton 

• sursă de 

informații 

• actor principal 

• centrat pe manual 

• coordonator al 

activității 

grupurilor de 

elevi 

• creator de reguli 

pe care le impune 

(ce?, cum?, 

cînd?) 

• educator solitar 

 

 

 

 

 

Elevul 

• receptor pasiv 

• executant 

obedient al 

sarcinilor stabilite 

de professor 

• obligat să-şi 

însuşească un 

anumit manual și  

repertoriu 

muzical 

Lecția SMART de educație muzicală 

• interesantă 

• interactivă 

• informații noi 

• utilizarea TIC 

• cabinet echipat 

 

Profesorul  de educație muzicală 

• modern 

• model pentru elevi 

• prieten și partener 

• profesionist 

• moderator 

• inventiv 

• talentat 

• consilier 

• facilitator al procesului 

de învățare 

• centrat pe realitate și pe 

cele mai recente surse de 

informare 

• manager al situațiilor de 

învățare 

• facilitează dezvoltarea 

structurilor de gândire 

care fac posibilă 

învățarea permanentă 

• membru al unei 

comunități educaționale 

compuse din elevi, 

manageri, părinți, etc. 

 

 

Elevul 

• liber, creativ, motivat 

• participant activ la actul 

învăţării 

• profesor al colegilor săi 

• un permanent căutător de 

noi informaţii din surse 

cât mai variate 

• experiență proprie 

• învață prin colaborare  

• încrezut în forțele proprii 

• atitudine pozitivă 

Repertoriu

l muzical 

 

• demodat 

• greu 

• depășit 

• actual, modern 

• interesant 

• accesibil 

• pe placul elevilor 

Activități 

muzicale 

 

• povestirea 

biografiei 

compozitorilor; 

• exerciții de teorie 

a muzicii; 

• scrierea notelor 

pe portativ; 

• interpretarea 

melodiilor 

propuse în 

• selectarea informației 

despre compozitori de pe 

pagini Web 

• studierea teoriei muzicii 

cu ajutorul computerului 

• scrierea notelor pe 

portativ cu programe 

digitale 

• interpretarea vocală-

karaoke (negative) și la 
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manual. 

 

instrumente virtuale 

• realizarea creațiilor 

proprii cu ajutorul 

softurilor speciale. 

Mijloace 

didactice 

Casetofon, pian, CD-uri, fișe, 

postere 

Computer, proiector, tabla interactivă, 

PPT, elemente multimedia, Internet, 

softuri educaționale, platforme Web 

 

În continuare prezentăm proiectul didactic al unei 

lecțiii de educație muzicală în clasa a V-a, după modelul ERRE 

vis- à-vis  modelul lecției SMART. 

Tema: Muzica și teatrul 

Clasa: a V-a 

Disciplina: Educația Muzicală 

Subiectul: Opera-gen al muzicii teatrale 

Resurse temporale: 45 minute 

Subcompetențe: 

- Enumerarea și explicarea rolului părților componente ale unui 

spectacol de operă; 

- Compararea și diferențierea imaginii artistice generale în 

diverse genuri de operă; 

- Caracterizarea conținutului de imagini al creațiior 

audiate/vizionate și interpretate de pe pozițiile idealului și 

gustului autentic. 

Obiectivele lecției: La finalul lecției, elevii vor fi capabili: 

O1. să recunoască în diverse contexte tipul de operă audiat; 

O2. să recunoască tipurile de voci audiate;  

O3. să compare două tipuri de opere, evidențiind elementele 

acestora; 

O4 să analizeze elementele operei studiate; 

O5. să-și formeze gustul estetic privind muzica clasică. 

Tipul lecției: Lecție mixtă 

Tehnologii didactice  

a) Forme: frontal, perechi, individual. 

b) Metode, procedee și  tehnici: descoperirea,  GPP 

(Gândește /  Perechi  / Prezintă),  studiul de caz, organizatorul 

grafic, exercițiul. 

c) Mijloace instrucționale:  

Lecția SMART- Tehnologii Informaționale și de Comunicație 

(cmputer, internet, tabla interactivă, proiector,  soft-uri 

muzicale, elemente multimedia, instrument virtual-pian).  

Lecția clasică- pian,  fișe de lucru, casetofon, imagini cu 

elemente din spectacole de operă. 

Tabelul 2. Design instrucțional al lecției ERRE și al lecției 

SMART la educația muzicală 

 Model ERRE Lecția SMART 

 (utilizarea tablei interactive) 

Evocare Recunoaște tpurile de 

operă după imaginile 

din fișele prezentate. 

 

 

 

 

 

Audiază un fragment 

din Opera ,,Hansel și 

Gratel”de Engelbert 

Humperdink.  

Numește tipul de operă 

și analizează 

fragmentul audiat. 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturează datele 

bibliografice despre 

Engelbert Humperdink 

din manual. 

 

Vizualizează un fragment din Opera ,,Hansel și 

Gratel”de Engelbert Humperdink. 

 

Audiază datele bibliografice ale compozitorului 

Engelbert Humperdink.

 

Realizar

ea 

sensului 

Se prezintă elevului 

elementele de operă și 

tipurile de voci 

omenești, prin imagini 

și audiții. 

Se propune elevilor  să 

definească fiecare 

element de operă după 

imagini, prezentat pe 

fișele de lucru. 

 

 

 

Recunoaște tipurile de 

voci audiate. 

 

 

 

 

 

 

 

Elevul interpretează  la 

pian exercițiul propus 

pe tablă. 

Transpune exercițiul cu 

o octavă mai sus. 
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Interpretează melodia 

obținută. 

 

 

 

 

Joc: se propune 

elevilor să audieze 5 

voci omenești, apoi să 

recunoască tipul vocii, 

ridicând cartonașul 

corespunzător. 

  

 

 

Identifică 

instrumentele muzicale 

din imagini. 

Selctează  

instrumentele muzicale 

care fac parte din 

orchestra simfonică. 

 

 

 

 

Reflecția Lucru în grup: se 

distribuie grupurilor de 

elevi fișe ce conțin 

întrebări cu alegere 

multiplă. Elevii au la 

dispoziție 2 min pentru 

realizarea sarcinilor. 

Un reprezentant al 

grupului prezintă 

răspunsurile. 

 

 

 

 

Sarcina pentru acasă:  

De învățat tema: 

OPERA-gen al muzicii 

teatrale din manual. 

b)Vizualizează 

operele: „Masterpieces 

of World Opera and 

Balet” și „Florian 

Gassman – Opera seria 

de pe Internet. 

c)Determină 

elementele operei și 

tipurile de voci, din 

lucrarea preferată. 

 

 

 

 

 

 

Astfel, realizarea lecției SMART la educația muzicală a 

evidențiat următoarele avantaje: 

- Educație muzicală relevantă; 

- Climat de studiu al educaţiei muzicale transparent, care 

încurajează elevii către mari așteptări pentru viitor; 

- Colaborare între elevi, profesor şi TIC; 

- Cultură a studierii educaţiei muzicale; 

- Corelație între intensificarea implicării elevilor în procesul 

educațional și îmbunătățirea rezultatelor la educația muzicală; 

- Învăţare modernă; 

- Metodologia de predare conduce la o mai mare implicare a 

elevilor în învățare; 

- Predare la diverse nivele; 

- Optimizarea ritmului de învăţare; 

- Disponibilitatea constantă a conţinutului; 

- Disponibilitatea conţinutului curent; 

- Învăţare în contextultipului de inteligență a elevului. 

Tehnologiile digitale utilizate în cadrul lecțiilor de 

educație muzicală urmăresc facilitarea procesului didactic 

ajutând cadrele didactice să creeze contexte favorabile învăţării, 

formării deprinderilor, constituirii unui complex de atitudini 

care să stimuleze curiozitatea, dorinţa de a cunoaşte mai mult, 

spiritul competiţional cu sine, plăcerea de a progresa şi de a-şi 

dezvolta posibilităţi de autoinstruire, dar şi o raportare corectă 

la evaluare, aspect absolut necesar în poziţionarea noastră, a 

fiecăruia, în spaţiul cunoaşterii. 
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Studiu educativ privind tipologia itemilor 

la orele de istorie la liceu
 
 

Prof. Dragoş
Şc. Gimn. Nr 1 Zăneşti, jud. Neamţ

 
Elaborarea unui test pedagogic presupune parcurgerea 

mai multor etape: 
→ Stabilirea scopului probei(diagnostic sau prognostic) 
determină structura şi conţinutul acesteia; 
→ Selectarea conţinuturilor şi a obiectivelor corespunzătoare 
care vor fi vizate prin intermediul testului este sintentizată într
un tabel/matrice de specificaţii. 
Acest tabel de specificaţii, include pe verticală, conţinuturile 
care vor fi evaluate, iar pe orizontală, obiectivele 
corespunzătoare, ierarhizate în acord cu  treptele unei taxomanii 
a domeniului cognitiv; 
→ Formularea itemilor constituie cea mai laborioasă etapă a 
elaborării unui test docimologic; 
→ Stabilirea unei grile de corectare care să includă răspunsurile 
corecte pentru fiecare item uşurează considerabil activitatea 
cadrului didactic;  
→ Elaborarea baremului de corectare sau a modalităţii de 
calculare a scorurilor  care va permite evaluarea precisă şi 
identică a răspunsurilor formulate de fiecare subiect.
→Pretestarea are în vedere verificarea calităţile globale ale 
testului, adică obiectivitate,aplicabilitate, fidelitate şi validate, 
precum şi a calităţilot fiecarui item  
–dificultate şi putere de discriminare; 
→ Ĭn ultima etapă de constituire a unui test, este revizuirea 
acestuia cu  o parte dintre itemi, care  sunt fie reformulaţi, fie 
eliminaţi în funcţie de rezultatele analizei, privind 
caracteristicile. 
Pentru a fi corect aplicat un test docimologic standardizat, ca şi 
a unui test psihologic, trebuie însoţit de un manual de utilizare, 
care să includă toate detaliile tehnice, precum şi informaţii 
complete privind administrarea şi maniera de calculare a 
scorurilor. 

Avantajele şi dezavantajele testului, în general, în 
special  a celui pedagogic/docimologic, au fost indelung 
dezbatute. 

 Ĭn timp ce unii au subliniat faptul că ele constituie 
mijloace eficiente de cunoaştere a performanţelor subiectilor, de 
selecţie a acestora, putând  contribuii la luarea deciziei de 
tratare diferenţiată. Alţii au invocat lipsa de rigoare, care nu 
întodeauna este potrivita. 

Testele personalizate care includ prea multe răspunsuri 
închise au fost criticate pentru faptul că evaluează mai degrabă 
capacitatea de memorare a subiectilor, în timp ce testele cu 
itemi de tip eseu sunt considerate prea subiective.Valoarea 
testelor depinde în mare masură de de competenţăoferă de cei 
care le elaboreaza, de pregatirea celor  care le aplică şi 
calculează scorurile şi de unde nevoia de pregatirea riguroasă a 
acestora. 

Este incontestabilă, contribuţia testelor, nu doar în 
reglarea activităţii didactice ci şi în realizarea unor cercecetari 
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Studiu educativ privind tipologia itemilor 
orele de istorie la liceu 

Dragoş MATEI  
Şc. Gimn. Nr 1 Zăneşti, jud. Neamţ 

Elaborarea unui test pedagogic presupune parcurgerea 

→ Stabilirea scopului probei(diagnostic sau prognostic) 

Selectarea conţinuturilor şi a obiectivelor corespunzătoare 
care vor fi vizate prin intermediul testului este sintentizată într-

Acest tabel de specificaţii, include pe verticală, conţinuturile 
orizontală, obiectivele 

corespunzătoare, ierarhizate în acord cu  treptele unei taxomanii 

→ Formularea itemilor constituie cea mai laborioasă etapă a 

ludă răspunsurile 
corecte pentru fiecare item uşurează considerabil activitatea 

→ Elaborarea baremului de corectare sau a modalităţii de 
calculare a scorurilor  care va permite evaluarea precisă şi 

fiecare subiect. 
→Pretestarea are în vedere verificarea calităţile globale ale 
testului, adică obiectivitate,aplicabilitate, fidelitate şi validate, 

uire a unui test, este revizuirea 
acestuia cu  o parte dintre itemi, care  sunt fie reformulaţi, fie 
eliminaţi în funcţie de rezultatele analizei, privind 

Pentru a fi corect aplicat un test docimologic standardizat, ca şi 
ologic, trebuie însoţit de un manual de utilizare, 

care să includă toate detaliile tehnice, precum şi informaţii 
complete privind administrarea şi maniera de calculare a 

Avantajele şi dezavantajele testului, în general, în 
gogic/docimologic, au fost indelung 

Ĭn timp ce unii au subliniat faptul că ele constituie 
mijloace eficiente de cunoaştere a performanţelor subiectilor, de 
selecţie a acestora, putând  contribuii la luarea deciziei de 

i au invocat lipsa de rigoare, care nu 

Testele personalizate care includ prea multe răspunsuri 
închise au fost criticate pentru faptul că evaluează mai degrabă 
capacitatea de memorare a subiectilor, în timp ce testele cu 

tip eseu sunt considerate prea subiective.Valoarea 
testelor depinde în mare masură de de competenţăoferă de cei 
care le elaboreaza, de pregatirea celor  care le aplică şi 
calculează scorurile şi de unde nevoia de pregatirea riguroasă a 

ntestabilă, contribuţia testelor, nu doar în 
reglarea activităţii didactice ci şi în realizarea unor cercecetari 

educaţionale credibile. Ĭn ciuda acestui fapt,testul trebuie 
utilizat cu precauţie, în condiţiile respectării tuturor etapelor şi 
condiţiilor de elaborare, administrare şi calculare a scorurilor.
 

Din perspectiva evaluării şcolare prin teste 
docimologice,itemul este definit ca o unitate de măsurare,  care 
include un stimul şi o formă prescriptivă de răspuns, fiind 
formulat cu intenţia de a suscita,  un răspuns de la cel examinat, 
pe baza căruia, se pot face inferenţe cu privire la nivelul 
achiziţiilor acestora, într-o direcţie sau alta.

Itemul poate fi prezentat izolat sau în strânsă relaţie cu 
alti itemi de acelasi tip sau din tipologii diferite,
alegerea sau elaborarea răspunsului în timp strict determinat sau 
fără limită de timp. Itemii trebuie să respecte aceleaşi exigente 
de proiectare,administrare şi scorare, indiferent de natura 
testului în care sunt incluşi, teste elaborate d
standardizate, teste formative şi teste sumative. 
  Pentru o înţelegere mai bună a acestei probleme ,voi 
opera urmatoarea definiţie de lucru a itemului:
Item= întrebare=formatul acesteia, urmare fiind  răspunsul 
aşteptat. 

Teoria şi practica evaluării elevilor,  evidenţiază mai 
multe criterii,  pe baza cărora pot fi clasificaţi itemii.

Unul din criteriile cel mai des utilizat este acela al 
gradului de obiectivitate oferit de corectare. 
Ĭn funcţie de acest criteriu, itemii sunt clasificaţi în patru mari 
categorii: 
• itemi obiectivi; 
• itemi semiobiectivi; 
• itemi subiectivi; 
• itemi distractivi. 

Itemii obiectivi, testează un număr mare de elemente 
de conţinut într-un interval de timp relativ scurt, asigurând un 
grad de obiectivitate ridicat în măsurarea rezultatelor şcolare.

Itemii semiobiectivi pot acoperi o gamă de capacităţi 
intelectuale care se doresc a fi testate, oferind în acelaşi timp, 
posibiltatea de a utiliza şi materiale auxiliare utile  elevilor în 
rezolvarea sarcinilor propuse. 

Itemii subiectivi sunt relativ uşor de construit, iar 
principala problemăo constituie modul de elaborare a schemei  
de notare a acestora, cu atât mai mult cu cât, această categorie 
de itemi vizează demonstrarea de către elevi, în răspuns a 
originalităţii şi creativităţii lor.  

Itemi distractivi, sunt  uşor de proiectat, dar au 
dezavantajul că se poate  aplica în anumite perioade din cadrul 
orei de istorie. Au avantajul că  pot oferi o sursă de notare 
suplimentară pentru elevi. 

Itemii obiectivi sunt cei care realizează o structurare a 
sarcinilor propuse elevilor în concordanţă cu obiectivele testului 
din care fac parte. 

In categoria itemilor obiectivi sunt incluşi itemi cu 
alegere duală, itemi de tip pereche şi itemi cu alegere multiplă.

Construirea unor itemi de o calitate superioară, corectii 
din punct de vedere tehnic şi adecvaţi obiectivelor preconizate, 
este o adevarată arta didactică.Elementele specifice ale acestei 
arte au un fundament teoretic ce se bazează, în primul rând , pe 
cunoaşterea pricipiilor şi tehnicilor de proiectare a acestor itemi.

Trăsătura principală a itemilor obiectivi o constituie 
,obietictivitatea ridicată în măsurarea/evaluarea învăţarii, chiar 
dacă aceasta se situează, de obicei în zona inferioară a 
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Ĭn ciuda acestui fapt,testul trebuie 
utilizat cu precauţie, în condiţiile respectării tuturor etapelor şi 

e elaborare, administrare şi calculare a scorurilor. 

Din perspectiva evaluării şcolare prin teste 
docimologice,itemul este definit ca o unitate de măsurare,  care 
include un stimul şi o formă prescriptivă de răspuns, fiind 

a,  un răspuns de la cel examinat, 
pe baza căruia, se pot face inferenţe cu privire la nivelul 

o direcţie sau alta. 
Itemul poate fi prezentat izolat sau în strânsă relaţie cu 

alti itemi de acelasi tip sau din tipologii diferite,poate presupune 
alegerea sau elaborarea răspunsului în timp strict determinat sau 
fără limită de timp. Itemii trebuie să respecte aceleaşi exigente 
de proiectare,administrare şi scorare, indiferent de natura 
testului în care sunt incluşi, teste elaborate de profesor –teste 
standardizate, teste formative şi teste sumative.  

Pentru o înţelegere mai bună a acestei probleme ,voi 
opera urmatoarea definiţie de lucru a itemului: 
Item= întrebare=formatul acesteia, urmare fiind  răspunsul 

Teoria şi practica evaluării elevilor,  evidenţiază mai 
multe criterii,  pe baza cărora pot fi clasificaţi itemii. 

Unul din criteriile cel mai des utilizat este acela al 
gradului de obiectivitate oferit de corectare.  

sunt clasificaţi în patru mari 

Itemii obiectivi, testează un număr mare de elemente 
un interval de timp relativ scurt, asigurând un 

tivitate ridicat în măsurarea rezultatelor şcolare. 
Itemii semiobiectivi pot acoperi o gamă de capacităţi 

intelectuale care se doresc a fi testate, oferind în acelaşi timp, 
posibiltatea de a utiliza şi materiale auxiliare utile  elevilor în 

Itemii subiectivi sunt relativ uşor de construit, iar 
principala problemăo constituie modul de elaborare a schemei  
de notare a acestora, cu atât mai mult cu cât, această categorie 
de itemi vizează demonstrarea de către elevi, în răspuns a  

Itemi distractivi, sunt  uşor de proiectat, dar au 
dezavantajul că se poate  aplica în anumite perioade din cadrul 
orei de istorie. Au avantajul că  pot oferi o sursă de notare 

ivi sunt cei care realizează o structurare a 
sarcinilor propuse elevilor în concordanţă cu obiectivele testului 

In categoria itemilor obiectivi sunt incluşi itemi cu 
alegere duală, itemi de tip pereche şi itemi cu alegere multiplă. 

truirea unor itemi de o calitate superioară, corectii 
din punct de vedere tehnic şi adecvaţi obiectivelor preconizate, 
este o adevarată arta didactică.Elementele specifice ale acestei 
arte au un fundament teoretic ce se bazează, în primul rând , pe 

erea pricipiilor şi tehnicilor de proiectare a acestor itemi. 
Trăsătura principală a itemilor obiectivi o constituie 

,obietictivitatea ridicată în măsurarea/evaluarea învăţarii, chiar 
dacă aceasta se situează, de obicei în zona inferioară a 
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domeniului cognitiv. Pentru această categorie de itemi nu este 
necesară o schemă de notare detaliată,punctajul corespunzator 
acordându-se sau nu, în funcţie de marcarea răspunsului corect 
la item. 

Itemii obiectivi pot fi folositi cu succes la orele de 
istorie,indiferent de clasa/profil,oferind un avantaj deosebit 
asupra celorlalţi itemi.1 

Avantaje: 
• testeaza într-un interval de timp scurt, un volum mare de 
rezultate ale învăţarii;  
• se contruiesc relativ uşor; 
• sunt uşor de cuantificat; 
• răspund unor reguli şi cerinţe minimale ale învăţării istoriei 
naţionale şi universale. 

Dezavantaje: 
•tipul de rezultate ale învăţării ce pot fi măsurate dese ce sunt  
plasate la nivelurile  cognitive inferioare iar principala excepţie 
constă în identificarea relaţiei cauza-efect şi discriminarea 
dintre enunţuri factuale şi enunţuri de opinie; 
• sunt vulnerabili faţă de răspunsurile furnizate la întâmplare, 
ghicite, iar identificarea unui enunţ ca fiind incorect, neadecvat, 
nu implică în mod necesar cunoaşterea de către elev a 
alternativei adevărate;  
• pot conduce la minimalizarea procesului istoric a rolului 
personalităţilor sau a semnificaţiei activităţii acestora, fiindcă 
nu abordează rezultate complexe ale învăţării.   

Itemii cu alegere duală se elaborează sub forma unor 
enunţuri complete, pe care elevii aleg răspunsurile corecte. 

 Răspunsurile corecte sunt marcate cu ajutorul unor 
iniţiale (A-F, dacă răspunsul este considerat adevarat , respectiv 
fals) , a cuvintelor DA-NU, plasate în faţa fiecarui enunţ sau 
după acesta. 

Acest test2poate fi folosit : 
→ să determine însuşirea unor cunoştinte; 
→ să determine dacă elevii pot utiliza o definiţie în clasificarea 
unor exemple corecte sau incorecte referitoare la un concept; 
→ să determine dacă elevii pot aprecia corectitudinea unui fapt 
istoric prezentat; 
→ să aprecieze corectitudinea unor enunţuri care exprima relaţii 
de tip cauză-efect. 

Exemple de teste cu itemi cualegere duala: A/F, DA/NU, 
Notare cu X, F/O. 

ADEVARAT SAU FALS3 
Clasa a IX-a 
Competenţa specifică: Elevul  va  fi capabil să recunoască 
definiţii şi principii. 
Enunţ: Citiţi cu atenţie afirmaţiile de mai jos.Dacă apreciaţi că 
afirmaţia este adevarată , încercuiţi litera A. Dacă apreciaţi că 
este falsă, încercuiţi cu litera F: 
1.Istoria este ştiinţa care studiază aşezările umane.      F          A 
2. Deceniul este o perioadă de 10 ani. F A 
3.Omul a apărut acum 2 milioane în Africa de Est.  F  A 

                                                             

1. A.Stoica,Ghid practice de evaluare a itemilor pentru 
examene-document de lucru.UnitateaTranzitorie de 
Evaluare.Componenta:Evaluarea Proiectului de Reforma, 
Bucuresti, 1996, p 3-50.  

2 .L.Carey, Measuring and Evaluating Scool 
Learning.Allyn and Bacon, Inc, 1988, p.124. 

3 .Adrian Stoica, op.cit, p.98-99. 

4.Egiptul este situat în nord-estul Africii. F A 
5.Darius a fost împăratul Chinei.  F A 
6.Solon a fost ales arhonte în anul 594 d Hr.  F A 
7.Caesar a fost ucis în anul 44.d.Hr.  F A 
8.Mesajul creştin era întemeiat pe iubirea de semeni şi pe non-
violenţă.       F A 
9.Ĭn anul 175 d Hr , Odoacru, căpetenie de triburi germanice, l-a 
detronat pe Romulus Augustulus.  F A  
Barem de corectare și notare: 

1- F;2-A;3-F;4-A;5-F;6-F;7-F;8-A;9-F. 
Pentru încercuirea literei corespunzătoare răspunsului corect se 
acordă punctajul stabilit. 
Notă: 1 punct este din oficiu. 
 

DA/ NU4 
 

Clasa a X-a Istoria Universală. 
Competenţa specifică: Elevul  să stabilească relaţii de tip 
cauză-efect. 
Enunţ: Citiţi cu atenţie afirmaţiile de mai jos. Dacă partea a 
doua explică de ce este adevarată prima parte, încercuţi cu  DA, 
iar  în caz contrar , încercuiţi cu NU: 
1. Iluminismul a apărut în Franţa.                                NU           DA 
2.Revoluţia industrială a aparut în Rusia.                                    NU           DA 
3.Ludovic Filip a fost detronat în anul 1848.                               NU           DA 
4.Telefonul a apărut în Spania.                                                    NU            DA 
5.Regele Ludovic al XVI-lea a fost ghilotinat în anul 1790.       NU            DA 
6.Primul Război Mondial a izbucnit în anul 1913.                       NU            DA 
7.Al Doilea Război Mondial a dus la înfrangerea Axe Fasciste.   NU           DA 
8.Ĭn ziua de 27 mai 1821 a fost ucis Tudor Vladimirescu.            NU           DA 
9. Romănia a devenit stat independenta în urma Congresului  de la Paris (1856).        
                                                                                                        NU            DA 
Barem de corectare şi notare: 
1-Da;2-Nu;3-Da;4-Nu;5-Nu;6-Nu;7-Da;8-Da;9-Nu. 
Pentru încercuirea literei corespunzatoare răspunsului corect se 
acordă punctajul stabilit. 
 

NOTEAZA CU X VARIANTA CORECTĂ5 
 

CLASA A XI-A 
Competenţa specifică: Elevul să identifice evenimentele 
istorice corecte. 
Enunţ: Notează cu X varianta corectă: 
1.Din punct de vedere economic, perioada interbelică poate fi 
împărţită în : 
 3 etape;    4 etape;   2 etape;   5 etape. 
2.Bătălia de la Stalingrad a fost între: 
  noiembrie 1942-februarie 1943; 
 octombrie-noiembrie 1942; 
  decembrie 1944-ianuarie 1945; 
  septembrie 1939-aprilie 1940. 
3. Prima Constituţie a României Mari a fost promulgată în anul: 
 1919; 
 1920; 
 1923; 
 1930. 
4.Regele Carol al II-lea a instaurat o dictatură personală în anul: 
 1937; 

                                                             

4 .Ghid de evaluare –istorie, 2001, p.29. 
5 . Vasilica Iloaia, Activitatea cognitive a elevilor in orele de istorie prin 

activitati independente, in ,,Repere in istorie’’Editia I, Iasi, 2005, p.20. 

pedagogiepedagogiepedagogiepedagogie 



 

        113113113113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017 
       

 

 1938; 
 1939; 
 1940 

F/O1 
CLASA A XII-a. 

Competenţa specifică: Elevul   să diferenţieze faptele istorice. 
Enunţ: Citiţi cu atenţie afirmaţiile de mai jos. Dacă afirmaţia 
reprezintă fapt real, încercuiţi cu litera  F, iar dacă reprezintă o 
opinie , încercuiţi cu litera  O. 

1. Dimitrie Cantemir a fost domnitorul Valahiei.            F      O 
2. Tratatul de la Varsovia a fost înfiinţat în anul 1945.           F       O 
3. Transilvania a fost încorporată între 1867-1918 de către Ungaria. F         

O 
4. Ĭn 4aprilie 1877 Rusia a declarat război Rusiei.                 F            O 
5. Ĭntre anii 1927-1930, regele Mihai I a condus România,  sub 

autoritatea Regenţei.                                                              F        O 
6. România a fost ridicată la rangul de regat în anul 1878.   F              O 
7. Constituţia din anul 1866 a fost adoptată în timpul lui Carol I. F     O 
8. Ĭn anul 1879 a apărut rotativa guvernamentală.              F                O 
9. Ĭn vara anului 1940,  România a pierdut Bucovina şi Banat.  F        O 

Barem de corectare şi notare: 
1-F;2-F;3-O;4-O;5-O;6-F;7-O;8-F;9-F. 
Pentru încercuirea literei corespunzătoare răspunsului corect se 
acordă punctajul stabilit. 

Itemii de tip pereche, solicită elevilor stabilirea unor 
corespondente între informaţii distribuite, pe două coloane. 
Informaţiile din prima coloană se numesc premise sau baze, iar 
cele din a doua coloană reprezintă răspunsurile corecte. 
Tehnica perechilor este adecvată măsurii rezultatelor învăţării 
prin asociere, prin cunoaşterea unor relaţii simple, de tip: 
→ termeni-definiţii; 
→ date/locuri-evenimente istorice; 
→ personalităţi politice-fapte de seamă; 
→ personalităţi culturale-opere de referinţă; 
→ curente artistice/morale/filozofice/religii-caracteristici. 
Ĭn condiţiile existentei unui material ilustrativ, se poate solicita 
elevilor asocierea imaginilor cu autorul lor sau cu stilul din care 
fac parte. 
N. Gronlund, în lucrarea ,,Measurement and Evalution in 
Theching’’ 2 , recomandă o serie de idei pentru construirea 
eficientă a itemilor –pereche: 
~ Este preferabil ca numărul premiselor şi numarul 
răspunsurilor să fie diferite, iar elevilor să li se indice dacă,  
fiecare răspuns, poate fi folositor o dată sau de mai multe ori. 
~ Este de dorit ca listele de premise şi răspunsuri să nu fie prea 
lungi (4-7). 
~ Coloana din dreapta să conţină elemente mai multe. 
~ Aranjarea răspunsurilor să fie într-o ordine logică. 
~Premisele şi răspunsurile să se afle pe aceeaşi pagină. 
~ Respectarea acestor recomandări limiteaza posibilitatea 
aparitiei unor ambiguitati sau confuzii, care sa reduca sansele 
elevului de a raspunde corect. 

 
EXEMPLE. 
 
Competenţa specifică:  Elevul să recunoască personalităţile 
politice şi faptele istorice. 
 

                                                             

1 .Ghid de evaluare-istorie,p.28. 
2 . Vezi Gronlund ,N , Meansurement and Evalution in Teaching, Ed. A 

IV, Macmillan Publishing Co. Inc., New York, 1981, p.173. 

 
Enunţ: Scrieţi ĩn spaţiul punctat din faţa fiecarui eveniment 
istoric şi ĩn coloana A, litera corespunzătoare personalităţii 
politice din coloana B. 

CLASA A IX-A. 
 

A. 
.....            1. Victoria ĩn batalia de la Actium.                           a. Caesar 
.....            2.Victoria in batalia de la Pharsalos.                         b.Crassus 
.....             3.Victoria ĩmpotriva sclavilor conduşi                   c.Scipio Africanul 
                  de Spartacus. 
.....             4.Victoria ĩn bătălia de la Zema.                                d. Octavian 
                                                                                                      e.Decebal 
                                                                                                      f. Traian 
 
Barem de corectare şi notare:1-d;2-a;3-b;4-c. 
Pentru fiecare pereche corectă se acorda punctajul stabilit. 
 
Competenţa specifică: Elevul  să recunoască date şi 
evenimente istorice. 
Enunţ: Scrieţi ĩn spaţiul punctat fiecarui eveniment istoric din 
coloana A, litera corespunzătoare anului din coloana B. 
 

CLASA A X-A. 
              A                           B 
..........  1. Proclamarea Primei Republici Franceze.                                a. 1790. 
..........   2. Adoptarea ,,Declaraţiei de Independenţă a S.U.A .’’             b.1792. 
..........   3.Formarea Imperiului Austro-Ungar.                                        c.1775. 
............4. Unirea Moldovei cu Ţara Romanescă.                                     d.1776. 
                                                                                                                  e.1848 
             f. 1867. 
                              g. 1859. 
 
\Barem de corectare şi notare:  1-b; 2-d; 3-f; 4-g. 
Pentru fiecare pereche corectă se acordă punctajul stabilit. 
Competenţa specifică: Elevul să recunoască terminologia 
istorică. 
Enunţ: Scrieţi ĩn spaţiul punctat din faţa definiţiilor din coloana 
A, litera corespunzătoare termenului istoric din coloana B. 

 
CLASA A IX-A 

 
        A            B 
 
...........1.Rege     a. Meşteşugari 
...........2. Ţărani dependenţi .                            b. Burg. 
...........3.Breaslă.                      c.Turn, locuinţa seniorului. 
............4.Feudalism.      d. Iobagi. 
............5. Oraş.                                                  e. Investitura. 
..........   6.Donjon.      f. Ev mediu. 
 
Barem de corectare:1-f;2-d;3-a;4-.f;5-b;6-c. 
Pentru fiecare pereche corectă se acordă puctajul stabilit. 

 
CLASA A X-A 

         A      B 
..... ..1.Ad-hoc                                                               a. Băştinaş. 
...........2. Aga                                                                      b.Act diplomatic. 
...........3 Alogen.                                                                 c. Mercenari albanezi. 
...........4 Arnăuţi.                                                                 d. Străini. 
...........5 Arz                                                                         e.Şeful poliţiei. 
...........6.Autohton                                                                 f.Adunare provizorie. 
Barem de corectare: 1-f;2-e;3-d;4-c;5-b;6-a. 
Pentru fiecare pereche corectă se acordă puncatajul stabilit. 
   Competenţa specifică: Elevul va fi capabil să 
recunoască personalităţile şi creaţiile artistice. 
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Enunţ: Scrieţi ĩn spaţiul punctat din faţa fiecarei opere literare 
din coloana A, litera corespunzătoare numelui autorului său din 
coloana B. 
    CLASA A XI-A 
             A     B 
 
......  ..1.Ĭnsemnare a călătorie mele.  a. Nicolae Iorga. 
.....  ....2. O scrisoare pierdută.   b. Spiru Haret. 
..........3. Scrisoarea a III-a.                                      c. A.D Xenopol. 
...........4.Istoria românilor din Dacia Romană.                   d. Mihai Eminescu. 
                            
                                                                                           e. I.L.Caragiale. 
                  
                                                                                          f. Dinicu Golescu. 
Barem de corectare şi notare:1-f;2-e;3-d;4-c. 
Pentru fiecare pereche corectă se acordă punctajul stabilit.  
                                                        CLASA A XII-A 
.............1.Din istoria formării naţiunii române.                         a. D. Prodan 
..............2.Călătoria patriarhului Macarie.                                 b. Paul de Alep 
..............3.Călătorii ĩn Moldova .                                               c. D. Bolintineanu 
.............4.O plimbare ĩn munţi.                                                   d. V. Alecsandri 
.............5.  Jurnal de călătorie ĩn China.                                      e. N. Milescu 
.............6. Ion.                                                                              f. Liviu 
Rebreanu. 
Barem de corectare:1-a;2-b;3-c;4-d;5-e;6-f. 
Pentru fiecare pereche se acordă punctajul corespunzator. 
 Itemii cu alegere multiplă, denumiţi  test-grilă, sunt cei 
mai des utilizaţi de cadrele didactice la problele de evaluare de 
la clasă cât şi ĩn testele standardizate, unde deţin exclusivitatea. 
 Itemii cu alegere multiplă sunt formaţi dintr-un singur 
enunţ , numit premisă sau bază , urmat de un număr de opţiuni 
din care elevul trebuie să aleagă răspunsul corect, numit cheie. 
Răspunsurile greşite se numesc distractori.1 
EXEMPLE 
Competenţa specifică: Elevii sunt capabili să recunoască date şi 
fapte istorice. 
Enunţ:Ĭncercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect: 
    CLASA A IX-A 
1. Care din următoarele tratate a dus la ieşirea României din 
Primul Război Mondial? 
   a. Brest-Litovsk (1917); 
   b. Focşani (1917); 
   c.Buftea (1918); 
   d. Bucureşti (1918). 
2.Care dintre următoarele diktate, s-a hotărât anexarea Nord-
Vestul Ardealului, de către Axa fascistă? 
   a. Munchen (1938); 
   b. Viena (1938); 
   c. Viena  (1939); 
   d.Viena (1940). 
Barem de corectare şi notare: se acordă punctajul stabilit pentru 
următoarele răspunsuri: 

1- 2-d. 
Competenţa specifică:  Elevul să stabilească relaţii de tip cauză-
efect. 
Enunţ: Ĭncercuiţi literea corespunzătoare răspunsului corect. 

CLASA A X-A. 
1.O urmare a revoluţiei de la 1848 din Franţa  a fost: 

a. Instaurarea a Republicii a II-a; 
b. Desfiinţarea iobăgiei; 
c. Preluarea puterii de către meştesugari; 

                                                             

1 . Carey, L , Op.cit, P.159-161. 

d. Acordarea votului universal. 
2.O urmare a războiului franco-german a fost: 
a. Formarea celui de-al doilea Reich; 
b. Desfiinţarea Confederaţiei Germane; 
c. Proclamarea lui Napoleon al III-lea ca împărat al Franţei; 
d.Cucerirea provinciei Savoia. 
3. O consecinţă a Pactului germano-sovietic din 23 august 1939 
a fost: 
a. Desfiinţarea Cehoslovaciei; 
b. Anexarea BulgarieI de către URSS; 
c. Ĭmpărţirea sferei de influenţă în estul Europei,  între URSS şi 
Germania. 
d. Ĭnfrângerea S.UA. 
 
Barem de corectare şi notare: se acordă punctajul stabilit pentru 
următoarele răspunsuri corecte :1-a;2-a;3-c. 

CLASA A XII-A 
Competenţa specifică: Elevul va fi capabil să recunoască 
trasăturile unor fapte istorice. 
Enunţ: Ĭncercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect. 
       1.Care partid a susţinut doctrina ,, prin noi înşină’’în 
perioada interbelică ? 

a. Partidul Poporului. 
b. Partidul Social-Democrat; 
c. Frontul Plugarilor; 
d. Partidul Naţional-Liberal. 

2. Care partid a susţinut politica ,, porţilor deschise’’în 
perioada interbelică? 

a. Partidul Naţiunii; 
b. Partidul National-Liberal; 
c. Partidul Naţional-Ţărănesc; 
d. Partidul Socialist. 

         3. Dupa ce model a fost inspirată  Constituţia din 1866? 
  a. Franceză ;b. Rusă; c.Belgiană; d. Austriacă. 
 
Barem de corectare şi notare:1-d;2-c;3-c. 
Un alt tip de item sunt semiobiectivi. Acest tip de itemi poate 
testa o gamă largă de capacităţi intelectuale , elevul fiind pus în 
situaţia de a construi răspunsul şi nu de a-l alege dintr-o listă de 
opţiuni date. 
 Din cauza gradului mai mare de implicare a elevului în 
elaborarea răspunsului, itemii semiobiectivi, pot fi utilizaţi  în 
scop diagnostic. 
Itemii semieobiectivi sunt uşor de construit şi nu necesită 
elaborarea unor scheme de notare detaliate.  
Din aceastăcategorie fac parte itemii cu răspuns scurt şi 
întrebări structurate. 
Avantaje acestor item sunt : 
• Se construiesc relativ uşor iar schema de notare nu este 
laborioasă; 
• Solicita un anumit grad de coerenţă în realizarea răspunsului; 
• Permit evaluarea unui număr mare de concepte, priceperi şi 
capacităţi; 
• Sunt utili în evaluarea cunoştintelor şi măsoara mai mult decât 
simpla recunoaştere şi memorare; 
• Permit utilizarea de materiale didactice, cum ar fi texte, 
reprezentări cartografie, grafice, diagrame, conferind evaluării 
un suport ştiiţntific; 
• Permit creşterea progresivă a dificultăţii; 
Dezavantaje: 
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• Este necesar un număr mai mare de itemi pentru evaluarea 
fiecărei zone; 
•Răspunsul scurt solicitat înhibă uneori dezvoltarea abilităţilor 
complexe; 
• Nu sunt adecvaţi pentru măsurarea capacităţii intelectuale 
superioare; 
 •Necesită costuri ridicate pentru proiectare; 
• Răspunsul la o sub-întrebare poate depinde, de răspunsul sub-
întrebărilor precedente; 
• materialele auxiliare sunt dificil de construit; 

După cum le sugerează denumirea  de itemi cu răspuns 
scurt/ de completare,  acestea presupun formularea unui răspuns 
scurt în totalitatea lui sau parte componentă a unei afirmaţii, 
astfel încât acesta să capete sens şi valoare de adevăr. 
Răspunsul elevului este limitat, ca spaţiu, formă şi conţinut,de 
structura întrebării. El conţine unul sau două cuvinte, mai rar 
propoziţii, care să le încadreze în contextul oferit.1 
Pentru a oferi răspunsul corect, elevul trebuie să demosntreze 
nu numai cunoaşterea, dar şi abilitatea de a structura şi  elobora 
cel mai potrivit şi scurt răspuns. 
Diferenţa de formă a cerinţei,  este aceea că în primul caz o 
întrebare, iar în al doilea, o afirmaţie incompletă. 
 
EXEMPLE   CLASA A IX-A 
Competenţa specifică: Elevul va fi capabil să definească 
noţiunile istorice. 
Enunţ: Completaţi spaţiul punctat cu informaţia corectă. 

1. Suma de bani platită de Ţările Române către 
Imperiul Otoman se numea............. 

2. Suveran cu putere absolută se numeşte.................. 
3. Legea fundamentală a unei ţări care determină 

datoriile şi drepturile cetăţenilor se 
numeşte............................................. 

4. Act domnesc , iscălit de domn se 
numeşte.......................... 

5. Corpul de elită al armatei otomane , înfiinţat de 
sultanul Murad I se numea....... 

6. Cel ce duce sau transportă într-un car se numeşte 
.......... 

7. Ţăranii dependenţi din Valahia se 
numeau..................... 

8. Dregatorul chinez se numea 
....................................... 

9. Stat guvernat de un rege se 
numeşte............................ 

Barem de corectare şi notare : 
Punctajul stabilit pentru răspunsurile de mai sus : 
1-tribut; 2-autocraţie; 3-Constituţie; 4-hrisov; 5-ieniceri; 6-
cărăuşie; 7-rumâni; 8-mandarin; 9-regat. 

CLASA A X-A 
Enunţ: Completaţi spaţiile libere de mai jos: 
1.Religie de stat a Angliei întrodusă de de Henric al VIII-lea se numeşte........... 
2. Grupare protestantă engleză , ai cărei adepţi doreau purificarea Bisericii 
engleze de influenţele catolice se numeau ..................... 
3. Mercenar angajat al domnului Valahiei se numea................................. 
4. Fiu de principe român se numea............................. 
5.Societatea Prieteniei se mai numea...................... 
6. Accelerarea rapidă a ritmului de creştere a populaţiei se 
numeşte........................................... 
7.Atitudine ostilă faţă de evrei , întemeiată pe prejudecăţi rasiale sau religioase 
se numeşte................................... 
8.Dreptul de a bloca prin vot o hotărâre se numeşte........................... 
9.Gospodarie agricolă colectivădin URSS, creată ca urmare a colectivităţii 
impuse ţăranilor de regimul comunist se numea............................... 

                                                             

1 . N.Carey, Op.cit,p. 128-129.  

Barem de corectare şi notare: 
Punctajul stabilit pentru răspunsuri; 10 puncte; 
Din oficiu:10 puncte. 
Răspuns:1-anglicanism;2-puritani; 3-arnăut;4-Beizadea;5-Eteria; 6-explozie 
demografică;7-antisemitism;8-drept de veto;9-colhoz. 

CLASA A XII-A 
Enunţ: Completaţi spaţiul punctat cu informaţia corectă. 
1.Parăsirea ţării de origine pentru a se stabili într-o altă ţară se 
numeşte....................... 
2. Deplasarea şi stabilirea într-o ţară se numeşte....................................... 
3. Curent în istoriografie care se opunea ideii continuităţii de locuire a poporului 
român în spaţiul fostei provincii Dacia , de la formarea sa până azi, se 
numeşte................................................ 
4.Specialist în întocmirea hărţilor se numeşte............................ 
5. Ştiinţa care se ocupă cu măsurarea şi reprezentarea grafică a unei porţiuni din 
scoarţa terestră se numeşte….................................... 
6.Ideologia Renaşterii, care aşează omul şi valorile umane în centrul atenţiei 
artiştilor , oamenilor de ştiinţă şi filozofilor se 
numeşte................................................ 
7. Forma de guvernare provizorie prin care un grup constituit, ţine locul la 
guvernare domnitorului se numea...................................... 
8. Hotărâre luată în urma unor dezbateri colective se numeşte............................. 
9. Creşterea generală şi de durată a preţurilor, duce la scăderea valorii monedei 
naţionale naţionale se numeşte............... 
Barem de corectare şi notare: 
1 punct pentru fiecare răspuns corect. 
1 punct din oficiu. 
Răspunsuri:1-emigrare;2-imigrare; 3-imigraţionism;4-
cartograf;5-topografie;6-umanism; 7- Locotenenţă Domnească; 
8-rezoluţie; 9-inflaţie. 

CLASA A IX-A 
Competenţa specifică: Elevul să fie capabil să stabilească repere 
cronologice. 
Enunţ: Completaţi spaţiul punctat cu informaţia corectă. 

1. Ĭn războiul de 100 de ani , adversari au 
fost................................. 

2. Ĭntemeietorul Imperiului Germano-Roman a 
fost........................ 

3. Vânzarea indulgenţelor presupunea ca, în schimbul unor sume 
de bani, credinciosului.......................................... 

4. Lupta pentru învestitura s-a încheiat prin.................................... 
5. Voievozii maramureşeni care au descălecat în estul Carpatilor 

au fost............................................... 
6. Imperiul Bizantin a dispărut în secolul.............................. 
7. Cavalerii Teutoni au fost colonizaţi de Ungaria în Tara Barsei 

în anul................. 
8. Ĭn anul  1054 a avut loc........................................................ 
9. Carol cel Mare a fost întemeietorul 

Imperiului................................... 
Barem de corectare şi notare: se acorda punctajul stabilit. 
Pentru răspuns corect, 1 punct. 
1 punct din oficiu. 

CLASA A IX-A 
Competenţa specifică: Elevul este capabil să aplice cunoştinţele 
dobândite. 
Enunţ: Scrieţi în dreptul fiecărui capitel denumirea stilului, 
căruia îi corespund. 
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                                  a. b.         c. 

 
Barem de corectare şi notare: 
Se acordă punctajul stabilit pentru fiecare răspuns corect: 
a-doric;b-ionic;c-corintic. 
O întrebare structurată este formată din mai multe subîntrebari, 
legate între ele printr-un element comun. 
 Există un spaţiu gol între tehnicile de evaluare cu raspuns liber 
şi cele cu răspuns limitat, impuse de itemi obiectivi. Acest, gol, 
este acoperit prin utilizarea eficientă a întrebarilor structurate. 
Potrivit lui G. Bethell1, modul de  prezentare a unei întrebari 
structurate arată  în felul următor: 
→ Material/Stimul (Ex:Sursa istorică,suport cartografic,grafic); 
→ Subîntrebari;→ Date suplimentare;→ Subîntrebari. 
EXEMPLE 
CLASA A X-A 
Competenţa specifică: Elevul este  capabil să recunoască 
caracterul antropocentrist al umanismului şi să 
argumenteze impactul Renaşterii asupra relaţiei om-
Dumnezeu. 
Enunţ: Citiţi cu atenţie textul de mai jos : 
 ,, Ziditorul suprem l-a ales pe om, creatura cu fire 
nedesluşită şi aşezându-l în centrul lumii i-a vorbit : Tu cel pe 
care nici o limită nu-l stăvileşte, te vei pronunţa singur în 
privinţa limitelor firii tale în libertatea voinţei, pe care am pus-o 
în mâinile tale. Te-am aşezat în miezul universului, pentru că de 
acolo să-i poţi lesne cerceta părţile (...).......Prin puterea de care 
dispui, vei putea să decazi, să îmbraci formele cele de mai jos 
ale vieţii, care sunt de natura animală.Prin puterea pe care o ai, 
vei putea,  graţie discernământului pe care-l ai sădit în suflet, să 
renaşti în formele cele mai înalte, cele ale naturii dumnezeieşti’’ 
  (Pico della Mirondola, Despre demnitatea 
omului, 1486). 
Pornind de al acest text, răspundeţi la următoarele cerinţe: 

1. Transcrieţi definiţia antropocentrismului. 
2. Precizaţi două aspecte referitoare la relaţia om-Dumnezeuîn viziunea 

autorului. 
3. Menţionaţi două aspecte ale concepţiei medievale despre relaţia om-

Dumnezeu. 
4. Scrieţi un argument în favoarea afirmaţiei:,, Renaşterea a creat prima 

breşă în relaţia om-Dumnezeu’’. 
Barem de corectare şi notare: 

1. 4 puncte pentru oricare dintre răspunsurile ,, omul în centrul 
atenţiei’’; ,, omul în miezul universului’’. 

2. Câte 3 puncte pentru oricare două dintre răspunsurile : 
a. omul-creaţie divină; 
b. libertatea omului în faţa lui Dumnezeu; 
c. libertatea omului faţă de puterile lui Dumnezeu; 
d. virtuţiile date de Dumnezeu trebuie cultivate de om; 
e. capacitatea de raţiune este dată de Dumnezeu. 
3. Câte 3 puncte pentru oricare două dintre răspunsurile : 
a. omul-creaţie divină; 
b. omul-instrument al voinţei divine; 
c. omul-dependent de Dumnezeu; 
4. 4 puncte pentru menţionarea unui argument istoric în 

favoarea afirmaţiei respective, 2 puncte pentru 
preluarea argumentului din text. 

CLASA A XII-A 

                                                             

1 . Vezi Bethell, G, Metodologia evaluarii si examinarii. Note de 
curs.Bucuresti, 1996, p.1-67. 

Competenţa specifică :Elevul să integreze cunoştinţele  obţinute 
în medii non-formale de    învăţare în analiza fenomeneloe 
istorice studiate. 
Enunţ: Citiţi textul de mai jos: 
          ,, Art. 1-Principatele unite constituie un singur stat indivizibil sub 
denumirea de România. 
 Art.7-Insuşirea de român se dobândeste, se conservă şi se pierde 
potrivit regulilor statornicite prin legile creştine.Numai străinii de etnii creştine 
pot dobândi împământănirea. 
 Art. 13-Libertatea individuală este garantată. 
 Art. 21-Libertatea conştiinţei este absolută.  
 Art. 24-Constituţia garantează tuturor libertatea de a comunica şi 
publica ideile şi opiniilor lor prin viu grai, prin scris şi prin presă. 
 Art. 28-Fiecare are dreptul a se aduna paşnic şi fără arme.’’ 
    (Constituţia din 1866). 
Pornind de la textul de mai sus,  răspundeţi la următoarele 
cerinţe : 

1. Ĭn ce zi, lună şi an a fost promulgată prima Constituţie a României ? 
2. Identificaţi pe baza textului un drept al  cetăţeanului. 
3.  Cine putea dobândi cetăţenia română? 
4. Cine nu putea avea cetăţenie română din România? 
5. 5. Cine ara domnitorul român care a semnat promulgarea acestei legi 

fundamentale? 
Barem de corectare şi notare: 

1. 2 puncte pentru 1 iulie 1866; 
2. 4 puncte pentru următoarele răspunsuri: ,, libertatea individuală’’; ,, 

libertatea constiinţei’’; liberatea de a comunica şi publica ideile;’’ 
,,dreptul de a se aduna paşnic’’. 

3. 4 puncte pentru răspunsul ,,  străinii de etniii creştine’’. 
4. 5 puncte pentru răspunsul : evrei, musulmani. 
5. 2 puncte pentru răspunsul Carol I 
Itemii subiectivi sunt prezentaţi în maniere diverse,  în 

literatura pedagogică, diferenţele find  identificate chiar şi la 
nivelul denumirii lor (itemii cu răspuns elaborat de către elevi, 
itemi nonobiectivi, itemi cu răspuns deschis). 

Ĭn literatura pedagogică românească şi în documentele 
SNNE este prezentată o clasificare comprehensiva a itemilor 
obiectivi, care combină criteriul dimensiunii răspunsului 
aşteptat cu cel al tipului solicitat. 

Sunt trei tipuri de itemi subiectivi: 
-eseu cu raspuns restrâns. 
-eseu structurat. 
-eseu liber. 
Principala caracteristică a acestor itemi, este faptul că 

testează competenţe specifice, ce vizează originalitatea, 
creativitatea şi caracterul personal al răspunsului. Itemii cu 
răspuns deschis sunt,de exemplu, uşor de construit,dar apar 
probleme, în ceea ce priveşte obiectivitatea evaluării.Din acest 
motiv sunt necesare criterii clare, pe baza cărora se alcătuieşte 
baremul de corectare şi notare.2 
Avantajele acestor itemi sunt: 
→ este prin tradiţie forma de evaluare cea mai populară pentru 
profesorii de istorie; 
→ stimulează gândirea creativă; 
→ permit utilizarea unor materiale-suport variate; 
→ sprijină transferul în interiorul unui domeniu sau al mai 
multor domenii; 
→sunt relativ de simplu de proiectat ; 
Sunt şi limite ale acestor itemi. 
Aceste limite sunt: 

                                                             

2 . L. Carey, op. cit. , p.159-161. 
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• corectarea şi notarea nu prezint un grad mare de obiectivitate, 
putând exista variaţii între scorurile acordate de diferiţi 
corectori; 
• numărul itemilor cu răspuns deschis posibil de inclus într-un 
test este relativ mic din cauza timpului lung necesar pentru 
construirea răspunsurilor,deci gradul de acoperire a domeniului 
evaluat nu este mare; 
• necesită un timp mai îndelungat pentru corectare şi notare; 
• un singur eseu este insuficient pentru a oferi o măsură 
acceptabilă. 

Eseul cu răspuns restrâns, denumit eseu scurt sau 
minieseu, implică respectarea de către elev a unor cerinţe în 
elaborarea răspunsului,  care pot viza forma acesteia. 
 
EXEMPLE 
Competenţa specifică: Elevul este capabil să recunoască şi să 
definească termeni şi noţiuni istorice. 

CLASA A IX-A 
Enunţ: Raporturile suzerano-vasalice s-au extins şi asupra 
relaţiilor inter-statale din Evul Mediu. Explicaţi , într-o jumatate 
de pagină , obligaţiile fiecarui stat în funcţie din statutul 
politico-juridic deţinut, pornind de la natura sarcinilor ce 
reveneauprin contractul seniorului şi vasalului. 
Barem de corectare şi notare: 
• Câte 4 puncte pentru fiecare dintre răspunsurile : 

- statul suzeran se obliga să acorde protecţie statului 
vasal; 

- statul vasal are obligaţii materiale şi politice fata de 
cel suzeran; 

Se punctează orice răspuns cu acelaşi sens şi cele argumentate ştiintific. 
• 2 puncte pentru respectarea limitei de spaţiu. 

CLASA A X-A 
Competenţa specifică: Elevii sunt capabili să definească aspecte 
particulare ale unor evenimente şi fenomene istorice 
Enunţ: Constituţia S.UA adoptatî  în 1787 precede pricipiul 
separării puterilor în stat. Definiţi şi explicaţi modalităţile sale 
de aplicare, într-o jumatate de pagină. 
Barem de corectare: 
Definirea principiului separării puterilor în stat......................................4 puncte. 
Atribuţiile fiecărui puteri ........................................................................30 de 
puncte. 
Instituţiile reprezentative ale puterilor....................................................6 puncte. 
Respectarea limitei de spaţiu...................................................................2 puncte. 
 
     CLASA A XI-A  
Enunţ:Regimurile totalitare  apar în Europa , în perioada interbelică . 
Demonstraţi , în maxim o pagină, particularităţile regimului nazist , prin trei 
elemente specifice. 
Barem de corectare si notare: 
Definirea regimului totalitar.............................................10 puncte. 
Trei particularităţi..............................................................21 puncte. 
Utilizarea limbajului de specialitate...................................4 puncte. 
Susţinerea afirmaţiilor prin argumente istorice..................5 puncte. 
Respectarea limitei de spaţiu..............................................2 puncte. 
 
    CLASA A XII-A  
Competenţa specifică: Elevii sunt capabili să inţeleagă relaţiile 

şi conexiunile dintre anumite fapte istorice. 
Enunţ:Se dau următoarele evenimente istorice. 

1. Congresul de la Paris. 
2. Adunările Ad-hoc din 1857. 

Explicaţi , în maximum 10 rânduri , importanţa fiecărui 
eveniment, pentru istoria românilor şi stabiliţi relaţia dintre ele. 
Barem de corectare şi notare: 

• Câte 2 puncte pentru următoarele răspunsuri: 
- discutarea Unirii Principatelor în cadrul 

Congresului de la Paris; 
- consultarea poporului prin înfiinţarea 

Adunărilor Ad-hoc; 
- exprimarea voinţei de unire a românilor. 

    • 4 puncte pentru stabilirea relaţiei: Adunările Ad-hoc , 
consecinţă a dezbaterilor din cadrul Congresului de la Paris. 
    •2 puncte pentru respectarea limitei de spaţiu.  

Itemii  de eseu structurat includ  enunţul lor cu cerinte 
explicite, care să orienteze elevul într-o anumită manieră în 
organizarea, argumentarea ideilor expuse.Acest tip de item 
trebuie completat cu o schemă de corectare şi de notare care să 
indice punctajele aferente elementelor de reper, care să fie 
aduse la cunoştiinţa elevului într-o formă sau alta. 
EXEMPLE 
Competenţa specifică :Elevii sunt capabili să prezinte coerent 
un eveniment istoric şi să interpreteze, la prima vedere, o sursă  
documentară. 
     CLASA A IX-A 
     
Enunţ: Harta de mai jos reprezintă acţiunile popoarelor 
migratoare din secolul al V-lea d.Hr. 

 
Prezentaţi invaziile şi regatele barbare din secolul al V-lea 
d.Hr., ţinând cont de următoarele aspecte: 
• poporul care a dislocat pe celalte popoare spre este şi sudul Europei; 
• popoarele dislocate; 
• frontiera naturală a Imperiului Roman de la răsărit la nord; 
• popoarele migratoare cu cele mai lungi traiectorii; 
• statele care apar pe fostul Imperiu Roman deApus; 
• situaţia Imperiului Roman de Răsărit după 476. 
Notă: Se punctează  ordonarea, argumentarea ideilor, utilizarea limbajului 
istoric. 
Barem de corectare şi notare:  
•poporul care a dislocat celelate popoare migratoare..................................10 
puncte. 
• popoarele dislocate.....................................................................................10 
puncte 
• frontiera naturală a Imperiului Roman de Răsărit în nord...........................20 
puncte. 
• popoarele migratoare cu traiectoriile cele mai lungi..................................10 
puncte. 
• statele care apar după dispariţia Imperiului Roman de Apus........................20 
puncte. 
• situaţia Imperiului Roman de Răsărit dupăanul 
476..........................................10 puncte. 
• Utilizarea limbajului de specialitate şi susţinerea prin argumente 
ştiinţifice....10 puncte 
 

CLASA A XII-A 
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Competenţa specifică: Elevii sunt capabili să 
recunoasc semnificaţiilor unor evenimente istorice/repere 
cronologice, alcătuind propriul eseu, după o tema dată. 
Enunţ: Pornind de la următoarele date istorice : 1 iulie 1866, 9 
mai 1877, 8 mai 1881, alcătuiţi un eseu care să prezinte 
evoluaţia Monarhiei constituţionale din Romania, între 1866-
1881, stabilind şi titlul reprezentativ. 
Ĭn realizarea eseului veţi urmări: 
a.semnificaţia istorică  a fiecărei date; 
b. consecinţele evenimentelor istorice respective; 
c.rolul monarhiei  între 1866-1881, pe plan intern şi extern; 
Notă: Se puncteazăordonarea, argumentarea ideilor, utilizarea 
limbajului istoric. 
 
Barem de corectare şi notare: 
• precizarea semnificaţiei datelor.................................................9 puncte. 
• mentionarea consecinţelor evenimentelor istorice......................20 puncte. 
• prezentarea evoluţiei monarhiei între 1866-1881........................20 puncte 
• utilizarea limbajului de specialitate..................................................5 puncte. 
• utilizarea argumentelor ştiinţifice în susţinerea afirmaţiilor.................5 puncte. 
• stabilirea titlului reprezentativ..............................................................1 punct. 
 
Itemii de tip eseu liber prezintă, un enunţ, fără a  include 
precizări explicite la maniera de organizare a răspunsului şi fără 
a aduce precizari cu privire la evaluarea analitică a acestuia. 
EXEMPLE  
  CLASA A X-A 
Competenţa specifică: Elevul este capabil să realizeze o sinteză, 
pornind de la o tema dată. 
Enunţ: Realizează o sinteză , în care să prezinte influenţa ideilor 
iluministe asupra societăţii moderne. 
Barem de corectare şi notare: 
• prezentarea ideologiei luministe................................................20 puncte. 
• difuzarea ideilor luministe.........................................................10 puncte. 
• prezentarea absolutismului luminat............................................10 puncte 
• reformism şi revoluţie burgheză..................................................30 puncte. 
• utilizarea limbajului de specialitate..............................................5 puncte. 
• utilizare argumentelor ştiinţifice.................................................5 puncte. 
• claritatea prezentării................................................................5 puncte. 
• elemente de originalitate în abordarea temei............................10 puncte.  
 

CLASA A XI-A 
Competenţa specifică: Elevul va fi capabil să compare 
evenimente/procese istorice din cadrul unei lucrări proprii. 
Enunţ: Compară regimurile totalitare din perioada interbelică, 
stabilind asemănări şi deosebiri. 
Barem de corectare şi notare: 
• descrierea contextului apariţiei regimurilor totalitare........................10 puncte. 
• prezentarea regimului comunist...........................................................10 puncte. 
• prezentarea regimului fascist................................................................10 
puncte. 
• menţionarea asemănărilor şi deosebirilor.............................................20 
puncte. 
• utilizarea limbajului de specialitate......................................................5 puncte. 
• utilizarea argumentelor ştiinţifice........................................................5 puncte. 
• susţinerea afirmaţiilor prin exemple...................................................5 puncte. 
• claritatea prezentării............................................................................5 puncte. 
• elemente de originalitate în abordarea temei.........................................10 
puncte. 

Itemii distractivi sunt cei care realizează o structurare a 
sarcinilor-asemeni celor obiectivi- propuse elevilor în 
concordanţă cu competenţele specifice testului din care face 
parte. 

Au avantajul că aceşti itemi ajută elevul şi îl 
încurajează să fie mai activ la orele de istorie. 

 Şi nu numai la aceste materii! 
Ĭn categoria itemilor distractivi sunt: 
- itemi-caracterizare. 
- itemi-banda timpului. 
- itemi-ordonare cronologică. 
- itemi de 5 minute. 
- itemi de 10 minute. 
- itemi-problemă. 
-itemi-ghicitoare. 
- itemi –afirmaţie. 
- itemi-ciorchine. 
- itemi-rebus. 
Construirea unor itemi distractivi, este o adevărată artă 

didactică, deoarece prin aplicarea acestora la orele deistorie, 
cadrul didactic, este mai aproape de  elev, îl încurajează şi îi dă 
şansa să fie egal cu toţi colegii săi, chiar dacă în ziua respectivă 
nu a învăţat lecţia! 

Dar prin acesti itemi ,elevii respectivi, sunt mai 
deschişi, mai apropiaţi de activitatea didactică a  cadru didactic, 
având dorinţa de a arăta că ştiu şi ei, răspunsurile  din lecţiile 
anterioare, predate la gimnaziu sau liceu. Apropierea elevilor de 
activitatea didactică, are avantajul de face lecţia mai atractivă 
pentru elevi şi eficientă pentru cadru didactic,în final,  lecţiile 
putând fi învăţate,  în primul rând,  în clasă, apoi informaţiile 
putând fifinalizate acasa. 

Trasătura pricipală a acestor itemi, este faptul, că elevii 
sunt mai puţin stresaţi, deoarece testele sunt mai uşor de 
rezolvat, fiindcă orice întrebare are variante de răspuns;mult 
mai important este faptul că orice greşeală poate fi remediată de 
către elev! 

Mai mult aceşti itemi, se pot aplica în orice moment în 
cadrul  lecţiei de istorie. 

Avantajele acestor itemi sunt: 
• atrag elevii în construirea itemilor; 
• dezvoltă o concurenţă eficientă şi colegială între elevi; 
• se construiesc relativ uşor; 
• testează, în 50  de minute, pe toţi elevii clasei; 
• au o flexibilitate mare, fiind accesibile tuturor elevilor, 
indiferent de pregătirea sa;  
• sunt utili în evaluarea cunoştinţelor şi măsoară simpla 
recunoaştere şi memorare. 
Limitele itemilor distractivi sunt: 
•materialele auxiliare, cum ar fi baremul de corectare şi notarea, 
este dificil de contruit; 
•  necesită la unii itemi distractivi , costuri mai ridicate pentru 
proiectare; 
• cer timp, multă atenţie şi înalt profesionalism pedagogic din 
partea cadrului didactic. 

 
Prin itemi- caracterizare, elevi, caracterizează o 

personalitate istorică, având drept ajutor o serie de termeni 
istorice şi o imagine.Pe baza imagiini, cadrul didactic, scrie pe 
foaia de test, câteva întrebări, pe care elevul le răspunde cu 
materialele ajutătoare, care deblochează elevul din ,,amorţeala 
necunoaşterii’’ şi îi oferă şansa să fie mai activ la orele de 
istorie. 
EXEMPLE 
Competenţa specifică: Elevul să identifice personalităţile 
istorice şi să evidenţieze unele activităţi ale acestora. 
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Enunţ: Identificaţi personalităţile de mai jos şi răspundeţi la 
următoarele cerinţe. 

CLASA A IX-A 
 

 
 
 

1. Cine este personajul din imagine? 
2. Ce imperiu a condus? 
3. Cum se numeşte oraşul construit de acest 

împărat? 
 
Termeni istorici: 
• Vasile cel Mare; 
• Constantin cel Mare; 
• Imperiul Persan; 
• Imperiul Roman; 
• Adrianopole; 
• Constantinopole. 

CLASA A X-A 
 

 
 

1. Cine este personajul din imagine? 
2. Ĭn ce ţară a trăit? 
3. Cu ce nume mai este cunoscut în istorie ? 

 
Termeni istorici: 
• ,,Crăişorul munţilor’’; 
• ,,Craiul munţilor’’; 
• Ardeal; 
• Moldova; 
• Iancu de Hunedoara; 
• Avram Iancu. 

 
 
 
 
 
 

CLASA A XI-A 

 
 

1. Cine este personajul de mai sus? 
2. Ce partid a condus? 
3. Cum  a murit? 

 
Termeni istorici: 
• Gheorghe Brătianu; 
• Nicolae Ceauşescu; 
• PNL; 
• PCR; 
• spânzurat; 
• împuşcat. 

CLASA A XII-A 
 

 
 

1. Cine este personajul de mai jos? 
2. Ce ţară a condus? 
3. Care a fost sfârşitul acestui personaj? 

 
Termeni istorici: 
• decapitat; 
• împuşcat; 
• Valahia; 
• Moldova; 
• Dimitrie Cantemir; 
• Constantin Brâncoveanu. 

 
 

. 
Itemii- banda timpului are  în componenţă specifică încadrarea 
unui eveniment  sau unei serii de evenimente istorice într-un 
context cronologic 
 
Enunţ: Elevul scrie pe banda timpului evenimentele istorice. 
EXEMPLE 

CLASA A IX-A 
Lecţia : Atena şi Sparta: viaţa publică şi privată. 
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Sec. al IX-
a a Hr 

621 
a.Hr. 

594-593 a 
Hr. 

478 a 
Hr. 

431-404 
a Hr. 

     

 
Termeni istorici  ajutători: 
• fondarea  Atenei; 
• fondarea Spartei; 
• reformele lui Hesiod; 
• reformele lui Dracon; 
• reformele lui Solon; 
• reformele lui Pericle; 
• întemeierea Ligii de la Rodos; 
• întemeierea Ligii de la Dolos; 
• războiul Messian; 
• războiul peloponesiac. 
 

CLASA A X-A 
 
Lecţia: Al doilea război mondial. 
 

1 
septembrie 

1939 

22 iunie 
1940 

22 iunie 
1941 

1943 2 
septembrie 

1945 
     

 
Termeni istorici ajutători: 
• izbucneşte războiul italiano-etiopian; 
• izbucneşte al doilea război mondial; 
• capitularea Marii Britanii; 
• capitularea Franţei; 
• Italia atacă Albania; 
• Germania atacă URSS; 
• Conferinţa de la Ialta; 
• Conferinţa de la Teheran; 
• capitularea Germaniei; 
• capitularea Japoniei. 

CLASA A XI-A. 
 
Lecţia: Globalizarea economiei mondiale. 
 

1900 1913 1929-
1933 

1951 2006  

     

 
Termeni istorici ajutători: 
• prima revoluţie industriala; 
• a doua revoluţie industrială; 
• apariţia fordismului; 
• apariţia marxismului; 
• criza economică; 
• dezvoltare economică; 
• apare CECO; 
• apare NATO; 
• primul şoc petrolier; 
• al doilea şoc petrolier; 
• al treilea şoc petrolier. 
 

CLASA A XII-A. 
 

Lecţia: Aventura cunoaşterii (locuri exploatate de români) 
 

1722 1868 1900-
1905 

1897-
1898 

1908 

     

 
Termeni istorici ajutători: 
• Persia-Dimitrie Cantemir; 
• Maroc-Alexandru Ypsilanti; 
• Africa de Sud-Vasile Alecsandri; 
• India-Ioan Xantus; 
• Zambezi- Nicolae Milescu; 
• Mozambic-Ion Catina; 
• Arctica-Mihai Luca; 
• Arctica-Bazil Assan; 
• Ţara de Foc-Vasile Borda; 
• Ţara de Foc-Mihai Tican-Romano. 
 

Itemii de 5 minue sunt o modalitate eficientă de a 
încheia o lecţie de istorie, având drept scop testare elevilor în 
ultimele 5 minute, despre lectia predată, oferind profesorului de 
istorie posibilitatea  de a-i oferi un tablou amplu despre elevii 
din clasă şi cunoştinţele acumulate la ora respectivă. 

Acest item cere două cerinţe elevilor : 
a.Să scrie un lucru nou care la învăţat în lecţia predată; 
b. Să formuleze o întrebare din lecţia predată. 
Aceste teste, se strâng la sfârsitul orei şi se discută cu elevii  ora 
următoare! 
EXEMPLE: 

CLASA A IX-A 
Lecţia: Bizanţul în Evul Mediu. 
 

Ce am învăţat? Cum se numea titlul purtat de 
împăraţi bizantini din anul 

629? 
  

 
CLASA A X-A 

Lectţa: Anul 1848 în Europa. 
 

Ce am învăţat? Ĭn ce provinci româneşti nu 
a avut loc mişcări 
revoluţionare? 

  

 
CLASA A XI-A 

 
Lecţia: Cooperare şi conflict. 

 
Ce am învăţat? Care au fost cele mai 

celebre grupări teroriste 
? 

  

 
CLASA A XII-A 

 
Lecţia: Naţional-comunismul şi rezistenţa anticomunistă. 

 
Ce am învăţat? Ce conducator comunist 

s-a angajat să plătească  
datoria externă?  

  

Itemii de 10 minute sunt o modalitate de testare a 
elevilor din ultimele 10 minute a lecţiei de istorie, având trei 
itemi: 
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a. Ce ştiu despre lecţia predată din clasele 
anterioare? 

b. Ce nu am înţeles? 
c. Ce doresc să ştiu despre lecţia predată? 

Acest test de avaluare,  are un farmec aparte,  doarece foile de 
evaluare pot fi colorate, în special în roşu-galben şi albastru!  
La sfârşitul testului, cadrul didactic strânge aceste teste şi se 
discută la evaluarea unităţii de învăţare. 
EXEMPLE:  
CLASA IX-A 

Lecţia: Creştinismul. 
Ce ştiu despre 
lecţia predată din 
clasele 
anterioare? 

Ce nu am 
înteles din 
acestă lecţie? 

 Doresc să ştiu 
mai mult despre 
,,Lupta pentru 
învestitură’’ 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

CLASA A X-A 
Lecţia: State multinaţionale. 

Ce ştiu despre 
lecţia predată din 
clasele 
anterioare? 

Ce nu am 
înţeles din 
această 
lecţie? 

Din ce cauză a 
apărut dualismul 
austro-ungar? 

 
 
 
 
 
 
 

  

CLASA A XI-A 
Lecţia: Curent şi idei economice. 

Ce ştiu despre 
lecţia predată? 

Ce nu am 
înţeles? 

Unde a apărut 
prima dată 
economia 
cumunistă? 

 
 
 
 

  

CLASA A XII-a 
Lecţia: Românii din afara graniţelor. 

Ce ştiu 
despre 
lecţia 
predată? 

Ce nu am 
înţeles? 

Care au fost 
obiectivele românilor 
din Austro-Ungaria? 

   
 
 
 
 
 

Itemii- autoevaluare este o  metodă didactică care  se 
aplică în ultimele 4 minute ale lecţiei sau unităţii de învăţare, 
prin care elevii completează urmatoarele enunţuri: 
1.Mi-a plăcut................................................................ 
2.Sunt plictisit deorece........................................... 
3. Cel mai uşor a fost să....................................................... 
4.Cel mai dificil a fost să .................................................. 
5.Ĭmi propun să.............................................................. 
6.Recomand profesorului meu 
următoarele...................................................................... 

Itemii-problemă sunt întrebări-problemă pe care 
profesorul de istorie, le adresează elevilor, testând atenţia lor la 
ora respectivă. 

Este o metodă usor de aplicat în tot timpul orei şi 
testează cultura generală a elevilor. Noutatea la acest item este 
că profesorul de istorie poate sa oferi elevului  o imagine cu 
personalitatea istorică, pentru a-şi aduce aminte despre ea din 
clasele anterioare. 
EXEMPLE : 
CLASA A IX-A : 
1.De ce Ptolemeu al XII-lea a fost numit ,,Cântăreţul din flaut’’ ? 
2. De ce Teodora  a fost numită ,,împărăteasa-actriţă’’ ? 
 

 
 
3. De ce Ioana d’Arc a fost numită ,,Fecioara din Orleans’’? 
4. De ce Elisabeta I a fost numită ,,Glorioasa’’? 
5. De ce Rodrigo de Bivar era numit ,,Cidul’’ 
 
CLASA A X-A: 
1.De ce Margareta Zelle era numită,, Mata Hari’’? 
 2. De ce Eleonor Roosvelt era numită ,,Răţuşca cea urâtă’’? 
3. De ce Helena Rubinsten era numită ,,împărăteasa frumuseţii’’? 
4. De ce Alexandru de Battenburg era numit,, eroul de la  Sliviţa’’? 
5. De ce împarateasa chineză Cixi era numită ,,Mica Orhidee’’? 
CLASA A XI-A: 
1.De ce Roza Luxemburg era numită ,,Trandafirul Roşu’’? 
2. De ce Jiang Qing era numită ,,Ĭmpărăteasa roşie’’? 
3. De ce actriţa Greta Garbo era numită ,,Divina cinematografiei’’? 
4. De ce Margaret Thatcher era numită ,,Doamna de Fier’’? 
5.De ce actriţa suedeză  Ingrid Bergman era numită ,, Păpuşa suedeză’’? 
CLASA A XII-A 
1.De ce Scarlat Callimachi era numit ,,Prinţul roşu’’? 
2.De ce Nicolae Ceauşescu era numit ,,Regele regimului comunist’’? 
 3.De ce Baiazid era numit ,,Fulgerul’’? 
4. De ce lui Ludovic al XIV-le a i se  spunea ,,Regele-Soare’’? 
 5. De ce Robert Schuman este considerat ,,Părintele’’ Uniunii Europene? 

Itemii-ghicitoare este o altă metoda de evaluare , prin 
care profesorul de istorie testează cultura generală a elevilor, pe 
baza unor fotografii. 
Enunţ: Care dintre următoarele personalităţi istorice a fost 
numita aşa? 
 
CLASA  A IX-A: 
 
1 Cine este  ,,Părintele istoriei’’? 
2. Ce împărat roman a rămas în istorie cu denumirea de ,,Apostatul’’? 
3. Ce faraon egiptean era numit ,,Cântăreţul din flaut’’? 
4. Cine era ,,împărăteasa-actriţă’’? 
5. Cine era ,,Fecioara din Orleans’’? 
6.Cine era ,,Văduva Neagră’’? 
7. Cine era ,,Glorioasa’’? 
8.Cine a fost ,,Doamna Regelui Soare’’? 
9. Cine a fost Regele-Soare? 
10. Cine a fost ,,Cidul’’? 
11. Ce împărăteasă austriacăa fost numita ,, mamă a Patriei’’? 
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Răspusuri corecte : 
 1-Herodot; 
2-Iulian; 
3-Ptolemeu al XII-lea; 
4-Teodora a Bizanţului; 
5-Ioana d’Arc; 
6-Caterina de Medici; 
7-Regina engleză Elisabeta I; 
8-Francoise d’Aubigne; 
9-Ludovic al XIV-lea; 
 10-Eroul legendar spaniol Rodrigo de Bivar; 
11-Maria Tereza. 
 
CLASA A X-A: 
 
1.Cine a fost ,,Mica Orhidee’’? 
2.Ce împărăteasă austriacă a rămas în istorie cu denumirea de ,,Sissi’’? 
3.Cine a fost ,, Ioana d’ Arc a Romaniei’’? 
4. Ce regină din România era numită ,, Missy’’? 
5. Ce actriţă era numită ,, Mata Hari’’? 
6. Ce soţie de preşedinte american era numită ,,Răţuşca ce urâtă’’? 
7. Cine a fost ,,Regina aerului’’? 
8 Ce sportivă din Norvegia era numită ,,Regina Gheţii’’? 
9.Cine a fost ,,Eroina Argentinei’’? 
10. Ce soţie de preşedinte sovietic era numită ,,Ţarina Roşie’’? 
Răspunsuri corecte:  
1-Ĭmpărăteasa chineză CI XI, care  a domnit între 1875-1908; 
 2-Elisabeta, soţia lui Franz Iosif; 
3.Ecaterina Teodoroiu; 
4- Maria, soţia regelui Ferdinand I; 
5.actriţa olandeză Margareta Geertruida Zelle; 
6. Eleonor Roosvelt; 
7- americanca Amalia Mary; 
8-Sonjia Henie; 
9. Maria Eva Duarte Peron, soţia preşedintelui Juan Peron; 
10. Raisa Gorbaciov, sotia presedintelui Mihail Gorbaciov. 
 
CLASA A XI-A: 
 
1.Ce om politic din Marea Britanie era numită ,,Domna de Fier’’? 
2. Ce actriţă suedeză era numită ,,Papuşa’’? 
3. Cine a fost ,,Eroina Indiei’’? 
4-Cine a fost ,,Divina ‘’cinematografiei mondiale? 
5- Ce revolutionară germană era numită ,,Trandafirul Roşu’’? 
6- Cine a fost ,,Ĭmpărăteasa frumuseţii’’? 
Răspuns: 
 1-Margaret Thatcher; 
2-Ingrid Bergman; 
3-Indhira Ghandi; 
4- Greta Garbo; 
5- Rosa Luxemburg; 
 6- eleveţianca Helena Rubinstein. 
CLASA A XII-A: 
 
1.Ce om politic român era numit ,,Prinţul Roşu’’? 
2. Ce rege spaniol era numit ,,Quintul’’? 
3. Ce sultan otoman era numit ,,Fulgerul’’? 
4. Ce rege român era numit ,,Unificatorul ‘’? 
5-Ce rege francez era numit ,, Regele-Soare’’? 
6. Ce poet român era numit ,, Luceafărul poeziei româneşti’’? 
7. Ce om politic francez a fost considerat ,,părintele Uniunii Europene’’? 
Răspuns : 
1-Scarlat Callimachi ; 
2.Carol V ; 
3.Baiazd I; 
4.Ferdinand I ; 
5.Ludovic al XIV-lea ; 
6- Mihai Eminescu; 
7- Robert Schuman. 

Itemi- afirmaţie este altă metodă de evaluare, prin care elevul trebuie 
să identifice personalităţile istorice prin afirmaţiilor lor care au rămas în istorie. 

Pentru a veni în ajutorul elevului, profesorul oferă trei variante 
ajutătoare. 
EXEMPLE: 
CLASA A IX-A: 

 Cui aparţine afirmaţia ,,Grăbeşte-te încet!’’ 
Variante: 

a. Augustus; 
b. Augustus Romulus; 
c. Caesar. 

 
 
CLASA A X-A: 
Cui aparţine afirmaţia din vara lui  1916 că  ,,,Dinastia mea este română’’ 
Variante: 

A. Ferdinand I; 
B. Al. I. Cuza; 
C. Carol II 

 
CLASA A XI-A: 
Cui apartine afirmatia din  in vara anului 1941 ca  ,, prin unitate vom invinge..’’. 

a. W.Churchill; 
b. Gen. Ion Antonescu; 

c. Stalin. 
CLASA A XII-A: 
 Cui aparţine afirmaţia din vara lui 1913,  că ,,sufragiul universal şi principul 
expropierii este necesar României’’ 
Variante: 

a. Ion Brătianu; 
b. Ionel Brătianu; 
c. Take Ionescu. 

 Itemi-fazan sunt cei mai îndrăgiţi itemi aplicaţi de mine la  orele de 
istorie. Din două  motive: 
a.sunt uşor de rezolvat; 
b. mobilizeaza elevii la o concurenţă acerbă pentru a arăta profesorului că el 
este mai bun. 

Se poate aplica  în grupe de câte 3 elevi, dar aici exista 
riscul ca unii din grup să nu ajute cu nimic la rezolvarea 
itemului iar unul singur să muncească  pentru ceilalaţi ! 
Acest item, se aplica cu succes la începutul şi sfârşitul orei de 
istorie, când elevii aplică un sir de cuvinte care fac legătura, 
între ele,mai explicit ultimele 2 litere din cuvănt,  formează alt 
cuvânt, indiferent de perioada istorică.  
De exemplu, profesorul pune iniţial o întrebare din lecţia 
Monarhia absolutistă,din clasa a a IX-A : 
 Cine era şeful statuluidin Franţa ? 
Răspunsul dat e  cuvântul.... Rege. 
 Elevul, care răspunde trebuie să formeze un cuvânt din GE, 
care poate fi : GEAM, apoi cautâ un cuvant din AM, adică să 
spunem AMBASADOR, apoi se merge mai departe : ORAŞ-
AŞEZARE-REGINA-NATAL-ALUMINIU-IUREA................ 
Aplicarea acestui item se face în mai multe etape : 
-se aleg elevii pe rânduri ; 
-ies câte doi elevi  la tablă, iar profesorul pune o întrebare şi 
fiecare elev răspunde cuvântul adevărat. Cel care nu ştie,este 
eliminat! De exemplu, se intreabă la clasa a IX-A, la lecţia 
,,Evoluţia ideii imperiale’’..... 
.Ce împărat a incediat Roma? 
Cel care răspunde  la cuvântul Nero, va scrie încă 9 cuvinte.Cel 
care srie 10 cuvinte este câştigator, având posibilitatea să joace 
cu ceilalţi colegi câştigatori din clasă,tip optimi,sferturi, 
seminifinale şi finală. Dacă în caz că unul sau cei doi elevi, 
scoşi la tablă nu ştiu răspunsul sunt descalificaţi, urmând alţi 
doi! 
Câştigătorii primesc fie diplome,fie nota 10! 
 
EXEMPLE: 
CLASA A IX-A: 
Decebal-alergător-oraş-aşezare-rege-geniu-iulie-iepure-reşedinţă-ţară; 
CLASA A X-A: 
Iancu-cuceriri-ritual-Albania-iarmaroc-ocupaţie......... 
Clasa a XI-a: 
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Hitler-ereditar-armată-tătucul......... 
Clasa a XII-a: 
Franţa-ţară-răpire-regiune-nemulţumiri.............. 
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Recompense şi performanţe în cadrul 

organizaţiei școlare 

Prof.  Tatiana BO

         Sistemul de recompense reprezintă un fenomen 

organizaţional care trebuie să se afle într-un deplin acord cu 

celelalte integrate în sistemul organizaţional ca întreg. 

stfel, la redefinirea politicii salariale trebuie să fie o 

reclarificare a obiectivelor si a obiectivelor şi a 

standardelor de performanţă, deoarece multe dintre 

confuzii apar din necunoaşterea nivelului de performanţă ce 

trebuie atins. 

În plus, atât managementul, cât şi cultura 

organizaţională trebuie să susţină şi să consilidez

comportamente dezirabile şi aşteptate; managementul trebuie să 

conştietizeze faptul că stilul de lucru, climatul organizaţional, 

comportamentele angajaţilor nu pot fi schimbate instantaneu 

prin intermediul unui nou sistem de acordare a recompenselor.

Pentru acest deziderat devin necesare eforturi concrete 

şi de durată, cuplate cu alte sisteme de motivare, cu dezvoltarea 

echipei şi a unui nou stil de lucru, cu instruire şi evaluare 

A 
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Sistemul de recompense reprezintă un fenomen 

un deplin acord cu 

celelalte integrate în sistemul organizaţional ca întreg.  

stfel, la redefinirea politicii salariale trebuie să fie o 

obiectivelor si a obiectivelor şi a 

standardelor de performanţă, deoarece multe dintre 

confuzii apar din necunoaşterea nivelului de performanţă ce 

În plus, atât managementul, cât şi cultura 

organizaţională trebuie să susţină şi să consilideze 

comportamente dezirabile şi aşteptate; managementul trebuie să 

conştietizeze faptul că stilul de lucru, climatul organizaţional, 

comportamentele angajaţilor nu pot fi schimbate instantaneu 

prin intermediul unui nou sistem de acordare a recompenselor. 

tru acest deziderat devin necesare eforturi concrete 

şi de durată, cuplate cu alte sisteme de motivare, cu dezvoltarea 

echipei şi a unui nou stil de lucru, cu instruire şi evaluare 

succcesive urmate de asigurarea feedback

 Este evident faptul că între motivaţie şi performanţă 

există o relaţie de condiţionare reciprocă. Mult timp s

considerat că încurajarea angajaţilor de a lua parte la luarea 

deciziilor este mult mai eficientă pentru performanţa 

organizaţională decât definirea de către manager a obiectivelor 

performanţei de atins de fiecare angajat

Această prezumţie argumentată şi de unele rezultate 

empirice s-a dovedit însă falsă. Mai mult angajaţii ating un 

nivel mare de performanţă atunci când li se oferă obiective greu

de atins decât când li se cere a face cât mai mult bine.

 Un sistem de recompense bun  reflectă ce anume 

pretuieşte organizaţia si ce este dispusă să platească pentru 

lucrurile respective. La baza sistemului se afla voinţa de a 

acorda recompense adecvate și de a transmite tuturor mesajul 

despre ceea ce este considerat important în organizaţie. 

Performanțele angajatului sunt functie de trei factori: 

competențe, implicare si recompense. Prin competențe înţeleg: 

cunoștințe, aptitudini și atitudine. Responsabi

competențelor și dezvoltarii lor revine in egală măsură 

angajatorului și angajatului. 

 Implicarea presupune motiva

de a face toate eforturile in directia atingerii unui scop, dar şi 

încrederea lui ca va fi lăsat și sprijinit să acţioneze.

 Într-o organizaţie școlară performanţa este influenţată 

şi de modul in care sunt utilizate recompensele. La fel ca 

pedagogiepedagogiepedagogiepedagogie 
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Este evident faptul că între motivaţie şi performanţă 

există o relaţie de condiţionare reciprocă. Mult timp s-a 

considerat că încurajarea angajaţilor de a lua parte la luarea 

deciziilor este mult mai eficientă pentru performanţa 

nirea de către manager a obiectivelor 

performanţei de atins de fiecare angajat 

Această prezumţie argumentată şi de unele rezultate 

a dovedit însă falsă. Mai mult angajaţii ating un 

nivel mare de performanţă atunci când li se oferă obiective greu 

de atins decât când li se cere a face cât mai mult bine. 

Un sistem de recompense bun  reflectă ce anume 

pretuieşte organizaţia si ce este dispusă să platească pentru 

lucrurile respective. La baza sistemului se afla voinţa de a 

i de a transmite tuturor mesajul 

despre ceea ce este considerat important în organizaţie. 

țele angajatului sunt functie de trei factori: 

țe, implicare si recompense. Prin competențe înţeleg: 

ștințe, aptitudini și atitudine. Responsabilitatea 

țelor și dezvoltarii lor revine in egală măsură 

Implicarea presupune motivație – dorinţa angajatului 

de a face toate eforturile in directia atingerii unui scop, dar şi 

t să acţioneze. 

școlară performanţa este influenţată 

şi de modul in care sunt utilizate recompensele. La fel ca 



 

        124124124124                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

celelalte pieţe, piața muncii are cumparători (angajatorii) și 

vânzători (angajaţii). Factorii economici care actionează pe 

piaţa externă  a muncii sunt determinanţi  pentru nivelurile de 

salarizare. Relaţia dintre nivelurile interne și cele externe 

depinde si de politicile unității cu privire la nivelurile generale 

de salarizare sau nivelurile acordate anumitor ocupaţii, în 

comparaţie cu "nivelul curent" al pieţei pentru posturi de acelaşi 

tip. Dar pe orice tip de piaţă a muncii, internă sau externă, se 

aplică principiile economice ale cererii și ofertei, teoria 

salariului eficient, teoria capitalului uman și a mandatării (a 

muncii ca factor de producţie). 

Din practica sistemelor de recompensare la diferite 

nivele ierarhice s-a putut constata că  o recompensă  devine un 

factor motivator cu atat mai mult cu cât este atribuită 

salariatului care îşi imbunatăţeşte performanţa în m

dorită şi așteptată de salariat; sau cazul în care intre aportul 

suplimentar al salariatului şi îmbunataţirea performanţei exista 

un raport direct proporţional . 

Sistemul de recompense al unei organizaţii ar trebui sa 

fie „echitabil intern și competitiv extern". Acest lucru este 

extrem de greu de armonizat. Presiunea forțelor de pe piaţă 

poate surclasa considerentele de echitate internă, mai ales atunci 

cand trebuie recrutate persoane cu aptitudini mai rar întâlnite. 

În concluzie, recompensarea trebuie  permanent 

corelată cu competivitatea performanţelor. 

Bibliografie: 
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Excursia - prilej de învă

 

                            Prof. înv. primar Liliana 

         Excursiile constituie un mijloc didactic de cea mai mare 
importantă pentru că oferă elevilor posibilitatea să observe, să 
cerceteze şi să cunoască în mod direct o mare varietate de 
aspecte din natură, de ordin biologic sau geografic, despre 
mediul natural şi factorii de mediu, să înţeleagă mai clar 
legătură dintre organism şi mediu, să colecţioneze un bogat 
material didactic necesar pentru desfăşurarea lucrărilor de 
laborator.  
În acelaşi timp excursiile contribuie la educarea şi dezvoltarea 
simţului estetic, trezesc dragostea şi interesul pentru natură şi 
respectul pentru frumuseţile ei. Excursia ajută la cunoaşterea 
spaţiului geografic din imediată vecinătate a orizontului local. 
De asemenea cu o cheltuiala extrem de redusă din partea 
elevilor se poate face o lecţie transcurriculara
la geografie şi biologie în natură.  

Având în vedere importantă excursiilor în procesul de însuşire a 
cunoştinţelor de către elevi şi cunoaşterea mediului natural şi a 
bogatei comori floristice şi faunistice 
organizat mai multe excursii didactice cu elevii clasei a ÎI
Dintre acestea m-am oprit asupra excursiei desfăşurate în luna 
noiembrie 2016, cu durata de 1 zi în oraşul Iaşi, excursie ce a 
avut profil geografic- ecologic, cultural
religios.  

Vizita la Bojdeuca lui Ion Creangă

pedagogiepedagogiepedagogiepedagogie 
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Constantin, Ana,  Managementul resurselor 

Institutul European, Iaşi, 2002; 

Managementul Învăţămâtului, Editura Aldin, Bucureşti, 

Pânişoară, Georgeta, Pânişoară, Ion-Ovidiu, Managementul resurselor 

a, Ed. Polirom, Iaşi, 2007. 

prilej de învățare și relaxare 

primar Liliana ISTRATE -  Huşi 

Excursiile constituie un mijloc didactic de cea mai mare 
importantă pentru că oferă elevilor posibilitatea să observe, să 
cerceteze şi să cunoască în mod direct o mare varietate de 
aspecte din natură, de ordin biologic sau geografic, despre 

şi factorii de mediu, să înţeleagă mai clar 
legătură dintre organism şi mediu, să colecţioneze un bogat 
material didactic necesar pentru desfăşurarea lucrărilor de 

În acelaşi timp excursiile contribuie la educarea şi dezvoltarea 
c, trezesc dragostea şi interesul pentru natură şi 

respectul pentru frumuseţile ei. Excursia ajută la cunoaşterea 
spaţiului geografic din imediată vecinătate a orizontului local. 
De asemenea cu o cheltuiala extrem de redusă din partea 

e o lecţie transcurriculara- aplicaţie practică 

Având în vedere importantă excursiilor în procesul de însuşire a 
cunoştinţelor de către elevi şi cunoaşterea mediului natural şi a 
bogatei comori floristice şi faunistice a orizontului local am 
organizat mai multe excursii didactice cu elevii clasei a ÎI-a.  

am oprit asupra excursiei desfăşurate în luna 
noiembrie 2016, cu durata de 1 zi în oraşul Iaşi, excursie ce a 

ecologic, cultural-etnologic, istoric şi 

 

la Bojdeuca lui Ion Creangă 
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Excursia am organizat-o respectând cele trei etape : pregătirea, 
desfăşurarea şi finalizarea.  

1) Pregătirea excursiei:  
1.1 Pregătirea profesorului  
a) Recunoaşterea şi studierea itinerariului;  
b) Fixarea problemelor ce vor fi studiate de elevi; 
c) Întocmirea fişelor pentru aplicaţia practică;  
d) Stabilirea etapelor excursiei şi a problemelor fiecărei etape; 
e) Documentarea bibliografică;  
f) Pregătirea bazei materiale a excursiei : carnetele, pixuri. 
1.2 Pregătirea elevilor  
a) Anunţarea temei, datei, orei şi a locului excursiei 
b) Recomandări în vederea pregătirii elevilor pentru excursie 
c) Încadrarea temei excursiei în problematica programei de 
matematică şi explorarea mediului.  
d) Împărţirea sarcinilor pe grupe de elevi.  
2) Desfăşurarea excursiei  
a) Adunarea elevilor la ora şi dată anunţată  
b) Deplasarea la locul aplicaţiei practice  
c) Desfăşurarea propiu- zisă a excursiei pe itinerariul fixat : 
- orientarea geografică în teren şi prezentarea itinerariului 
- comunicarea problematicii excursiei, repartizarea fişelor de 
lucru  
- sistematizarea şi fixarea fenomenelor studiate  
- ordonarea şi conservarea materialului colectat  
d) Încheierea excursiei  
3) Valorificarea ulterioară a excursiei 

 Dată efectuării excursiei a fost anunţată elevilor cu o luna 
înainte. În această perioada am fixat colectivul de elevi din clasa 
a ÎI-a.  Am stabilit obiectivul excursiei, graficul, itinerariul şi 
grupele de elevi. Cu 10 zile înainte de dată excursiei, am fixat 
traseul, locurile mai interesante din oraşul Iaşi unde elevii se 
vor opri pentru explicaţii, am identificat obiectivele ce urmau a 
fi vizitate. La orele de dezvoltare personală au fost realizate 
tabele pentru observaţiile cât şi harta geografică a zonei stabilită 
pentru excursie. Am pregătit baza materială necesară efectuării 
aplicaţiilor practice în funcţie de obiectivele vizate şi am 
întocmit proiectul didactic şi fişele de lucru pentru fiecare grupa 
de elevi.  

Vizita la Palatul Culturii din Iași 
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Dată efectuării excursiei a fost anunţată elevilor cu o luna 
înainte. În această perioada am fixat colectivul de elevi din clasa 

Am stabilit obiectivul excursiei, graficul, itinerariul şi 
dată excursiei, am fixat 

traseul, locurile mai interesante din oraşul Iaşi unde elevii se 
vor opri pentru explicaţii, am identificat obiectivele ce urmau a 
fi vizitate. La orele de dezvoltare personală au fost realizate 

rta geografică a zonei stabilită 
pentru excursie. Am pregătit baza materială necesară efectuării 
aplicaţiilor practice în funcţie de obiectivele vizate şi am 
întocmit proiectul didactic şi fişele de lucru pentru fiecare grupa 

 

S-au analizat cu elevii la orele de matematică şi explorarea 
mediului, informaţii privind poziţia geografică,condiţiile 
climatice ale regiunii (temperatura, precipitaţii etc.), reţeaua 
hidrografică a regiunii (observarea 
întâlnite în cadrul excursiei.  

Pregătirea elevilor a constat în anunţarea cu 6 zile înainte a 
obiectivelor excursiei, organizarea lor pe colective: 
meteorologi, botanisti, zoologi, entomologi şi ecologi. 
Planul provizoriu al excursiei se multiplică şi se înmânează 
fiecărui elev, astfel încât elevii să-şi pregătească echipamentul 
corespunzător şi să se informeze bibliografic în legătură cu 
excursia. Astfel am indicat elevilor bibliografia 
corespunzătoare, echipamentul de care vor a
sarcinile de observare şi colectare a materialului necesar, de 
asemenea s-au prelucrat normele de disciplină în timpul 
excursiei. 

Grădina Botanică din Ia

 
Tehnici    de  evaluăre  eficientă folosite  în  

învățământul  primar

Prof. înv. primar Liliana 

        Evaluarea ne permite să ne pronunţăm “asupra stării unui 
fapt, proces la un anumit moment, din perspectiva informaţiilor 
pe care le culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite 
să măsurăm în raport cu o anumită normă la care ne raportăm” 
(Etienne Brunswic). 

      În sens larg, prin strategie se înţelege ansamblul de acţiuni 
întreprinse într-o organizaţie (militară, economică, educaţională 
etc.) pentru atingerea obiectivelor stabilite pe termen lung sau 
mediu.Strategia vizează asigurarea şi pregătirea resurselor 
umane şi materiale, probleme de planificare şi organizare a 
muncii, de cooperare în cadrul organizaţiei sau cu alte 
organizaţii, potrivit funcţiilor managementului modern, toate 
acestea având însă un caracter anticipativ, cu bătaie lungă, deci 
un pronunţat spirit de previziune. 

pedagogiepedagogiepedagogiepedagogie 
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Se poate asocia termenul de strategie, definit astfel, cu 
activitatea didactică în general şi cu cea de evaluare, în 
particular. Activitatea didactică, indiferent de tipul şi gradul 
(nivelul) instituţiei de învăţământ, se desfăşoară în conformitate 
cu anumite finalităţi, cunoscute sub denumirea de obiective 
pedagogice sau didactice. 

       Pentru atingerea lor, atât la nivelul instituţiei de învăţământ, 
cât şi la nivelul clasei, intră în joc resursele materiale (spaţii de 
învăţământ, mobilier, materiale didactice, mijloace tehnice etc.) 
dar şi cele umane (profesori, elevi, personal auxiliar etc.), au loc 
procese de planificare, organizare şi dirijare, de control şi 
evaluare, toate acestea, împreună, vizând atingerea obiectivelor 
pedagogice stabilite. 

 

           Evaluarea e actul didactic complex integrat intregului 
proces de predarede invatare, care asigura evidentierea cantitatii 
cunostintelor dobandite si valoarea, nivelul, performantele si 
eficienta acestora la un moment dat (in mod curent, periodic, 
final). Ofera solutii de perfectionare a actului de predare–
invatare. Presupune doua momente distincte: masurarea si 
aprecierea rezultatelor scolare. Evaluarea este actul didactic 
care determina promovarea sau nepromovarea elevilor dintr-o 
etapa de invatare in alta. Din partea profesorilor examinatori se 
cer urmatoarele calitati: pricepere, corectitudine, obiectivitate si 
responsabilitate. 

    Rezultatele şcolare nu pot fi cunoscute, dar mai ales 
interpretate, apreciate şi explicate decât în strânsă legătură cu 
evaluarea activităţii care le-a produs.În acelaşi timp, s-a ajuns la 
înţelegerea rolului complex pe care evaluarea îl are înactivitatea 
şcolară, în relaţie cu procesele principale ale acesteia - predarea 
şi învăţarea -şi implicit cu factorii umani pe care aceste procese 
îi reprezinta. 

     Strategia de evaluare denotă modul de integrare a acţiunii de 
evaluare (realizabilă prin operaţiile de măsurare-apreciere-
decizie) în structura de funcţionare a activităţii didactice/ 
educative. Conceptul de strategie de evaluare reflectă tendinţa 
de extindere a acţiunilor evaluative: de la verificările 
tradiţionale la evaluarea proceselor şi condiţiilor de desfăşurare 
a activităţii didactice, a situaţiilor de instruire/învăţare. 

      Fiind un proces multidimensional, se pot identifica, în 
funcţie de criteriile alese, mai multe strategii/tipuri de evaluare: 

1. Din punct de vedere al situaţiilor de evaluare, putem 
identifica două strategii: 

♦ evaluare realizată în circumstanţe obişnuite, bazată pe observarea activităţii 
elevilor; 

♦ evaluare specifică, realizată în condiţii special create ce presupune elaborarea 
şi aplicarea unor probe, partenerii angajaţi în proces fiind conştienţi de 
importanţa demersurilor de verificare şi apreciere întreprinse; 

2. După funcţia dominantă îndeplinită, putem identifica două strategii: 

♦ evaluare diagnostică (se realizează o diagnoză descriptivă ce constă în 
localizarea lacunelor şi erorilor în cunoştinţe şi abilităţi dar şi a “punctelor 
forte” şi o diagnoză etiologică care relevă cauzele care au generat neajunsurile 
constatate); 

♦ evaluare predictivă prin care se urmăreşte prognozarea gradului în care elevii 
vor putea să răspundă pe viitor unui program de instruire; 

3. După modul în care se integrează în desfăşurarea procesului didactic, putem 
identifica trei strategii: 

♦ evaluare iniţială, realizată la începutul demersurilor instructiv-educative, 
pentru a stabili nivelul la care se situează elevii; 

♦ evaluare formativă, care însoţeşte întregul parcurs didactic, organizând 
verificări sistematice în rândul tuturor elevilor din toată materia; 

♦ evaluarea sumativă, care se realizează de obicei, la sfârşitul unei perioade mai 
lungi de instruire; 

           Prezentăm în continuare a analiză comparativă a celor 
trei strategii de evaluare, urmărind criteriile: scopul, principiul 
temporalităţii, obiectul, funcţiile, modalităţile de realizare, 
avantajele, dezavantajele şi notarea: 

 Scopul urmărit 

• Evaluarea iniţială: 
o identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de 

cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor 
atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat următoare;este 
indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea 
necesare creării de premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan 
Cerghit, 2002). 

• Evaluarea formativă: 
o urmăreşte dacă obiectivele concrete propuse au fost atinse şi permite 

continuarea demersului pedagogic spre obiective mai complexe; 
“Unicul scop al evaluării formative este să identifice situaţiile în care 
întâmpină elevul o dificultate, în ce constă aceasta şi să-l informeze” 
(De Landsheere, 1975), atât pe el cât şi pe profesor. 

• Evaluarea sumativă: 
o stabileşte gradul în care au fost atinse finalităţile generale propuse 

(fie dobândirea unei atitudini sau a unei capacităţi), comparându-i pe 
elevi între ei (interpretare normativă), ori comparând performanţele 
manifestate de fiecare cu performanţele aşteptate (interpretarea 
criterială). 

• Evaluarea iniţială:  
          se efectuează la începutul unui program de instruire (ciclu de învăţământ,   
an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii). 

• Evaluarea formativă: 

pedagogiepedagogiepedagogiepedagogie 
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          axată pe proces şi internă, se face pe parcursul învăţării; frecventă, la 
sfârşitul fiecărei unităţi de studiu. 

• Evaluarea sumativă: 
        este finală şi de regulă externă, având loc după învăţare regrupează mai 
multe unităţi de studiu, face bilanţul. 

� OBIECTUL EVALUARII 
• Evaluarea iniţială: 

o este interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă 
premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi formarea altor 
competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” 
capacităţi, interese, motivaţii), necesare integrării în activitatea 
următoare. 

• Evaluarea formativă: 
o vizează cunoştinţele, competenţele şi metodologiile în raport cu o 

normă prestabilită, dar şi cu o sarcină mai complexă de învăţări 
ulterioare despre care elevul îşi face o reprezentare” (I. T. Radu); 

o se extinde şi asupra procesului realizat. 
• Evaluarea sumativă: 
• “se concentrează mai ales asupra elementelor de permanenţă ale 

aplicării unor cunoştinţe de bază, ale demonstrării unor abilităţi 
importante dobândite de elevi într-o perioadă mai lungă de 
instruire”  

•  
� Elaborarea probei de evaluare 

 
Metodologia elaborarii probelor de verificare: 
 
1) Precizarea obiectivelor – trebuie să se asigure concordanța conținutului cu 
obiectivele propuse 
2) Documentarea științifică 
3) Formularea primei ipoteze – prin conceperea/selecționarea problemelor 
reprezentative pentru întreaga materie de verificat. Operațiile ce trebuie 
efectuate sunt: 

a) stabilirea obiectivelor concrete specifice temei; 
b) precizarea continutului in corelatie cu obiectivele; 
c) impartirea continutului in unitati; 
d) stabilirea numar de itemi pentru fiecare unitate. 

4) tipul testului – modul de redactare al testului este in functie de forma sa: de 
invatare (test care verifica gradul de cunoastere a materiei de verificat), test de 
discriminare (de clasificare); 
5) experimentarea testului – pentru verificarea accesibilitatii lui. 
6) analiza statistica –urmata de operatii de ameliorare a testului  
7) Validarea, etalonarea, realizarea fidelitatii testului. 

Elementele din care se compune un instrument de evaluare, enunţuri, întrebări 
simple sau structurate, probleme, exerciţii de orice tip poartă numele de itemi. 
 
Există în teoria şi practica evaluării mai multe criterii de clasificare a itemilor, 
dintre care cel mai des utilizat este acela al gradului de obiectivitate oferit de 
corectare. În funcţie de acest criteriu, itemii pot fi clasificaţi în trei categorii : 

• itemi obiectivi 

• itemi semiobiectivi 

• itemi subiectivi (cu răspuns deschis) 
Itemi obiectivi, caracterizaţi prin : 

• asigrarea obiectivităţii în evaluare şi notare 

• fidelitate ridicată 

• permit un feed-back rapid 

• capacitatea de a testa un număr mare de elemente de conţinut 
Itemii cu alegere dublă, presupun alegerea răspunsului corect din două 
variante posibile, de tipul : adevărat-fals, corect-incorect, da-nu,etc. 

Itemii cu alegere multiplă - acest item este format dintr-un enunţ (premisă) 
urmat de un număr de opţiuni din care elevul trebuie să aleagă soluţia corectă. 

Avantaje : 

• obiectivitate şi fidelitate mare 

• eficienţă 

• uşurinţă de notare 

• posibilitate redusă de ,,ghicire,, a răspunsului 
� FUNCTII INDEPLINITE 

      Evaluarea iniţială cuprinde: funcţie diagnostică şi funcţie prognostică. 

• Evaluarea formativă: 
            “funcţie de constatare a rezultatelor şi de sprijinire continuă a elevilor”    
(I.T.Radu);funcţie de feed-back; funcţie de corectare a greşelilor şi ameliorare şi 
reglare a procesului; funcţie motivaţională. 

• Evaluarea sumativă: 
funcţie de constatare şi verificare a rezultatelor; funcţie de clasificare; 

funcţia de comunicare a rezultatelor; funcţie de certificare a nivelului de 
cunoştinţe şi abilităţi;funcţie de selecţie; funcţie de orientare şcolară şi 
profesională. 

� MODALITATI DE REALIZARE 
Evaluarea iniţială: 

harta conceptuală; 

investigaţia; 

chestionarul; 

testele. 

• Evaluarea formativă: 
observare curentă a comportamentului şcolar al elevului; 

fişe de lucru; 

examinări orale; 

probe de autoevaluare. 

• Evaluarea sumativă: 
examene (susţinute prin rezolvarea unor probe scrise, orale sau practice); 

portofoliul; 

proiectul. 

� AVANTAJELE 
• Evaluarea iniţială: 

oferă profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai 
exactă a situaţiei existente (potenţialul de învăţare al studenţilor, lacunele ce 
trebuiesc completate şi remediate) şi a formula cerinele următoare; 

pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat 
următor şi eventual a unor programe de recuperare. 

• Evaluarea formativă: 
o permite elevului să-şi remedieze erorile şi lacunele 

imediat 
după apariţia ei şi înainte de declanşarea unui proces cumulativ; 

oferă un feed-back rapid, reglând din mers procesul; 
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este orientată spre ajutorul pedagogic imediat; 

oferă posibilitatea tratării diferenţiate (I. Cerghit); 

dezvoltă capacitatea de autoevaluare la elevi; 

reduce timpul destinat actelor evaluative ample, sporindu-l pe cel destinat 
învăţării; 

sesizează punctele critice în învăţare. 

• Evaluarea sumativă: 
rezultatele constatate pot fi folosite pentru preîntâmpinarea greşelilor la alte 
serii de cursanţi; 

permite aprecieri cu privire la prestaţia profesorilor, a calităţii proceselor de 
instruire, a proramelor de studii; 

oferă o recunoaştere socială a meritelor. 

� DEZAVANTAJELE 
• Evaluarea iniţială: 

nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi nici realizarea une 
ierarhii; 

nu-şi propune şi nici nu poate să determine cauzele existenţei lacunelor în 
sistemul cognitiv al elevului. 

• Evaluarea formativă: 
“aplicarea acestei strategii de evaluare, foarte pretenţioasă, necesită o organizare 
riguroasă a predării, competenţă în precizarea obiectivelor, în stabilirea 
sarcinilor, în alegera tehnicilor de evaluare” (Ioan. Cerghit); 

“recursul la evaluarea formativă este testul unei pedagogii a rigorii, a lucidităţii 
şi a eficienţei” (I. Cerghit). 

• Evaluarea sumativă: 
nu oferă suficiente informaţii sistematice şi complete despre măsura în care 
elevii şi-au însuşit conţinutul predat şi nici dacă un elev stăpâneşte toate 
conţinuturile esenţiale predate; 

are efecte reduse pentru ameliorarea/reglerea şi remedierea lacunelor, efectele 
resimţindu-se după o perioadă mai îndelungată, de regulă, pentru seriile 
viitoare; 

deplasează motivaţia elevilor către obţinerea unui rang mai înalt în ierarhia 
grupului, punând accent pe competiţie; 

nu favorizează dezvoltarea capacităţii de autoevaluare la elevi; 

nu oferă o radiografie a dificultăţilor în învăţare; 

generează stres, teamă, anxietate. 

� DIN PUNCT DE VEDERE AL NOTARII 
• Evaluarea iniţială: 

nu îşi propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea 
lor. 

• Evaluarea formativă: 
“Acest tip de evaluare nu se exprimă în note şi cu atât mai puţin în scoruri.” (I. 
T. Radu) 

nu realizeară ierarhii şi clasificări între elevi; 

oferă premise pentru notare. 

• Evaluarea sumativă: 
• Evaluarea sumativă se traduce printr-un scor… Prin scor 

desemnăm rezultatele obiective obţinute în urma unui test sau a 
oricărei alte forme de evaluare prin adunare sau scădere de puncte 
după reguli fixe. 

constată performanţele şi clasifică (ierarhizează) elevii în funcţie de acestea. 

• 4. După autorul care efectuează evaluarea, putem identifica trei 
strategii: 

♦ evaluare internă, întreprinsă de aceeaşi persoană/instituţie care este direct 
implicată şi a condus activitatea de învăţare (de exemplu, învăţătorul sau 
profesorul clasei); 

♦ evaluarea externă, realizată de o altă persoană/instituţie, alta decât cea care a 
asigurat derularea predării şi învăţării; 

     ♦ autoevaluare, efectuată de subiectul însuşi asupra propriului progres; 

5. Nu este mai puţin importantă nici departajarea ce se face între: 

♦ evaluarea preponderent pedagogică, vizând în esenţă ceea ce subiecţii au 
asimilat, ceea ce ştiu să facă şi ce capacităţi şi trăsături şi-au format; 

♦ evaluarea preponderent psihologică, privind funcţiile psihice implicate în 
activitatea de învăţare. Evaluările psihologice vizează apti-tudinea subiectului 
de a învăţa, adică ceea ce poate să facă; 

6. După obiectul evaluării: 

♦ evaluarea procesului de învăţăre (atât a achiziţiilor cât şi a procesului în sine); 

♦ evaluarea performanţelor (realizate individual, în grup sau de către grup); 

♦ evaluarea a ceea ce s-a învăţat în şcoală sau a ceea ce s-a învăţat în afara 
şcolii; 

modul în care pot sau nu pot fi cuantificate rezultatele: 

♦ evaluare cantitativă – rezulatele sunt cuanti-ficabile în funcţie de un punctaj; 

♦ evaluare calitativă – la care rezultatele nu pot fi măsurate prin cuantificare; 

10. Evaluarea este realizată întotdeauna cu un anumit scop. Diversitatea 
situaţiilor educative, precum şi spectrul larg de obiective presupun aplicarea 
unor variate strategii de evaluare, în unele cazuri apare necesitatea de a compara 
performanţele elevilor; în altele de a determina nivelul achiziţiilor elevului în 
raport cu un obiectiv fixat. Există situaţii în care se impune identificarea 
abilităţii elevilor de a executa acţiuni necesare pentru rezolvarea unei probleme 
specifice; în alte situaţii se urmăreşte obţinerea unor informaţii generale despre 
performanţe în contextul dezvoltării preconizate şi al devierilor posibile. În 
sfîrşit, profesorul are nevoie de o înţelegere amplă, cuprinzătoare a 
comportamentului elevului. 

• Cerinţele enumerate pot fi executate prin utilizarea următoarelor 
strategii de evaluare: evaluarea normativă, evaluarea criterială, 
evaluarea detaliată, evaluarea exploratorie, evaluarea 
diagnostică. 

• Evaluarea traditională tinde să fie tot mai mult înlocuită cu 
evaluarea alternativă, dialogată, (“dialogical evaluation”) 

Iată care sunt diferenţele dintre cele două modele de evaluare, 
adaptate la nivelul învăţământului, 

Bibliografie: 
1.Cerghit, I. - Metode de invatamant, E.D.P., Buceresti, 19982.Cerghit, I. - Didactica, note 
de curs, Universitatea din Bucuresti, 1993 
3.Cretu, C. – Curriculum diferentiat si personalizat,Iasi, Polirom,1998 
4. Cucos, C. – Psihopedagogie pentru examenele de definitivare si gradedidactice, Polirom, 
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Fenomenul Bullying. Școala românească în 

pericol???? 
 

Prof. Irina ŢIPORDEI 
 
     Bullyng(în traducere din limba engleză 
sau intimidare)))) este actul de rănire fizică sau psihică 
aplicată unei persoane aflată în inferioritate de vârstă, 
de poziție socială////etnică sau de constituție fizică, din 
dorința altei persoane de a o domina în mod absolut.

e străzi, în colectivități mici sau mari din cele mai 
diverse medii sociale și profesionale în care oamenii 
interacționează, cazurile de bullying manifestate fizic, 
psihic, verbal sau sexual, cu sau fără martori, lasă 

traume adânci, putând marca în mod ireversibil via
individ. Depresia, anxietatea, fobia socială, riscul de stres, 
îmbolnăvire sau suicid sunt doar câteva dintre efectele 
emoționale nefericite declanșate de bullying pe termen lung
locul de muncă, poate apărea fenomenul bullying atunc
directorul sau alte persoane se adresează angaja
anumit mod răstit sau voit dulceag, îi pun în încurcătură 
intenționat sau nu, seamănă teama pentru a se simți mai 
puternici, îi marginalizează, le ignoră meritele sau îi persiflează, 
le atacă în mod disprețuitor sau  agresiv anumite puncte de 
vedere, credințe sau convingeri, fac comentarii răutăcioase, 
folosesc un limbaj vulgar, păstrează tăceri cu echivoc în 
anumite împrejurări și aduc prejudicii de tip ofense, 
constrângeri, presiuni, sâcâieli, hărțuiri, amenințări. Spațiul 
școlar constituie arena în care această formă de abuz fizic și 
emoțional se manifestă cel mai des, dar și locul în care se poate 
acționa de timpuriu pentru eradicarea acestui fenomen. Statutul 
de nou-venit în grup al unui copil crește riscul acestuia de 
deveni victimă a bullying-ului. Persoanele agresate, indiferent 
dacă sunt copii sau adulți, vor suferi toată viața într
mai mică sau mai mare de stimă de sine scăzută, singurătate sau 
timiditate.   

 Stările de conflict pe care bullying-ul le generează se pot 
rezolva doar dacă se conștientizează prezența acestui  fenomen. 
Agresorii, bullies, sunt în general impulsivi, supărăcio
dominatori, provocatori, nu respectă regulile, ca elevi sunt 
agresivi cu colegii, profesorii și părinții, lipsiți de empatie, cu 
deficit de atenție, instigatori, cu atitudini de șefi și de șmecheri, 
exponenți ai unor grupuri dubioase, care văd conflicte unde nu 
există și care au o părere exagerat de bună despre ei. Ei doresc 
să demonstreze prin forță că dețin controlul și că le sunt 

P
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ŢIPORDEI – Huși 
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ți, vor suferi toată viața într-o măsură 
mai mică sau mai mare de stimă de sine scăzută, singurătate sau 

ul le generează se pot 
știentizează prezența acestui  fenomen. 

, sunt în general impulsivi, supărăcioși, 
dominatori, provocatori, nu respectă regulile, ca elevi sunt 

și părinții, lipsiți de empatie, cu 
ție, instigatori, cu atitudini de șefi și de șmecheri, 

ți ai unor grupuri dubioase, care văd conflicte unde nu 
și care au o părere exagerat de bună despre ei. Ei doresc 

ță că dețin controlul și că le sunt 

superiori celorlalți. Unii dintre aceștia declanșează bullying 
pentru că, fie aspiră la atenția celor din jur, fie încearcă să 
suplinească lipsa de dragoste sau neglijarea din partea propriei 
familii. Mediile familiale în care predomină violen
copiii au o stimă de sine scăzută sau primesc deseori pedepse 
corporale de la părinți sunt cele care produc bullying. De altfel, 
copiii hărțuiți în familie sunt cei care îi vor hărțui pe alții în 
afara familiei.Victimele, bullied, sunt timizii, izola
pasivii în comunicare, sensibilii, anxio
scăzută, înclinați spre subapreciere, incapabili de  a se apăra, de 
a argumenta, cu atitudini de învinși, la care se adaugă depresivii 
și unele persoane cu dizabilități.  

Școlilor le revine în primul rând sarcina de a ameliora 
efectele acestui fenomen care s-a intensificat alarmant în 
ultimele decenii. Cât de sigură este școala din punctul de vedere 
al manifestărilor agresive ne arată statisticile ale căror rezultate 

sună îngrijorător: 15-25% dintre elevii din SUA sunt victime ale 

bullying-ului, în timp ce aproximativ 20
comportamente. Un raport publicat în anul 2002 de către 
autoritățile americane precizează că intimidarea, ca formă 
semnificativă de bullying, a declanșat majoritatea actelor de 
violență cu arme de foc săvârșite de  elevi. În școala 
românească, doi elevi din zece exclud din grup anumi
iar trei din zece interzic celorlalți să relaționeze cu anumiți elevi 
din clasă. Anchetele realizate de psihologul norvegian Dan 
Olweus, pionier și fondator al conceptului bullying, pe un 
eșantion de 130 000 de elevi din 715 

că 15% dintre copii au fost implicați în acte de violență școlară, 

9% dintre ei au fost victime, 7% au victimizat, iar 1,6
atât victime, cât și agresori. În România, rapoartele indică un 
nivel crescut al violenței în spațiul școlar, iar o anchetă realizată 
pe un eșantion de licee românești scoate în evidență următoarea 

realitate: 75% dintre școli au înregistrat cel puțin o formă de 
violență gravă într-un an școlar, nivelul de violență fiind mai 
ridicat în școlile post-gimnaziale, iar actele de agresivitate mai 
frecvente în mediul urban decât în cel rural, în 
mare de elevi decât în cele cu cu număr mic de copii, unde e 
posibil un control mai riguros al disciplinei 
interpersonale mai strânse. În relațiile dintre copii se practică 
cel mai des poreclele, înjurăturile și jignirile, urmate de lovire, 
distrugere de bunuri personale, farse 
profesorilor față de elevi, pe primul loc se situează ironizare
jignirea și intimidarea, iar în atitudinea elevilor față de profesori 
lipsa de politețe se întâlnește cel mai des, urmată fiind de 
poreclirea profesorului și disprețuirea sa. Alături de aceste 
exemple, aruncarea sau sustragerea lucrurilor personale, tra
de păr, sufocarea cu diverse obiecte, zgârieturile, ruperea unor 
obiecte dragi, eliminarea din grup, luarea în derâdere sunt alte 
manifestări frecvente de bullying. Copiii agresa
bullying-ului recunosc că nu ar mărturisi părin
se găsesc deoarece le este rușine sau frică de reacția lor sau de 
răzbunarea agresorilor și nu au încredere că adulții îi pot ajuta. 
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În familie sau în afara ei, nevoia de putere, dorin
de a ieși în evidență, căutarea unui nou mod de impunere, lipsa 
de dragoste, neglijarea, dorința de a câștiga bani generează și 
întrețin bullying, conducând în final la crearea și menținerea 
unei stări de îmbolnăvire publică. 

În domeniul educaţiei, fenomenul  poate fi combătut prin 
activitățile de consiliere axate pe autocunoaștere, stima de sine, 
negocierea conflictelor, luarea deciziilor, managementul clasei, 
dar și prin atragerea copiilor în simpozioane pe teme de 
interculturalitate și diversitate, în concursuri, competiții 
sportive, festivaluri, dezbateri pe tema combaterii violen
Activitățile creative şi amenajarea prietenoasă a sălii de clasă 
sunt de asemenea soluții de prevenire și combatere a 
manifestărilor agresive. Crearea unor mărci ale clasei precum 
,,Ziua complimentelor”, ,,Ziua prieteniei”, ,,Ziua generozită
,,Ziua antiviolenței” sau jurnalul prieteniei, un teatru al 
umbrelor, meloterapie sau terapie prin desen pot diminua 
incidența fenomenului bullying. Aceste acțiuni pot fi promovate 
și la nivelul familiilor copiilor. Condiția esențială de obținere a 
succesului constă în mobilizarea forțelor personalului din școală 
implicat în educație și părinților elevilor. 

Prezent în spatele blocurilor, pe străzi, pe coridoarele 

școlilor, în firme, bullying-ul ca și ciberbullying

manifestat pe rețelele de socializare) au cunoscut astăzi o 
extindere fără precedent. Dacă în firme influen
toxici” la locul de muncă conduce la o pierdere a productivită
echivalentă cu 242 de miliarde de euro anual,  în 
fenomen amenință să creeze o societate a viitorului cu 
exponenți inadaptabili, anxioși, nesiguri, manipulabili și cu o 
stimă de sine redusă.  

BIBLIOGRAFIE: 
1. Jigău, M, Violenţa în şcoală, 2005 
2. Sălăvăstru, D,Violenţa în mediul şcolar, Iaşi, Polirom, 2003
3. Stănculescu, E, Psihologia educației, București, EU, 2008

 

Ce se întâmplă cu copiii care sunt lăsa
facă tot ce vor 

 

Psih.  David Eberhard

      ”Părinții permisivi din Suedia au dat naștere unei 
generații de monștri?”, se întreabă Judith Woods într
articol cu același titlu publicat în The Telegraph, care pune 
în discuție efectele modelului scandinav de a
copilul.  

tilul permisiv de a fi părinte creează o genera
adulți fără empatie socială, care, după o copilărie de 
răsfăț, sfârșesc prin a fi dezamăgiți în viață, susține 

psihiatrul suedez David Eberhard, tatăl a 6 copii. Potrivit 
acestuia, ”a-i spune NU unui copil nu este acela
bate un copil”. 

Eberhard afirmă:”Trăim în epoca copiilor desfrâna
needucați, iar părinții preferă să nu intervină în proces. Atunci 
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În familie sau în afara ei, nevoia de putere, dorința necontrolată 
e impunere, lipsa 

ța de a câștiga bani generează și 
țin bullying, conducând în final la crearea și menținerea 

poate fi combătut prin 
ștere, stima de sine, 

negocierea conflictelor, luarea deciziilor, managementul clasei, 
și prin atragerea copiilor în simpozioane pe teme de 

și diversitate, în concursuri, competiții 
zbateri pe tema combaterii violenței. 

țile creative şi amenajarea prietenoasă a sălii de clasă 
ții de prevenire și combatere a 

manifestărilor agresive. Crearea unor mărci ale clasei precum 
iei”, ,,Ziua generozității”, 

ței” sau jurnalul prieteniei, un teatru al 
umbrelor, meloterapie sau terapie prin desen pot diminua 

ța fenomenului bullying. Aceste acțiuni pot fi promovate 
țială de obținere a 

țelor personalului din școală 

Prezent în spatele blocurilor, pe străzi, pe coridoarele 

și ciberbullying-ul( bullying 

au cunoscut astăzi o 
extindere fără precedent. Dacă în firme influența  ,,colegilor 
toxici” la locul de muncă conduce la o pierdere a productivității 
echivalentă cu 242 de miliarde de euro anual,  în școli acest 

ță să creeze o societate a viitorului cu 
ți inadaptabili, anxioși, nesiguri, manipulabili și cu o 

, Iaşi, Polirom, 2003 
ști, EU, 2008 

Ce se întâmplă cu copiii care sunt lăsați să 

David Eberhard 

ții permisivi din Suedia au dat naștere unei 
ții de monștri?”, se întreabă Judith Woods într-un 

și titlu publicat în The Telegraph, care pune 
ție efectele modelului scandinav de a-ți crește 

iv de a fi părinte creează o generație de tineri 
ți fără empatie socială, care, după o copilărie de 
ț, sfârșesc prin a fi dezamăgiți în viață, susține 

psihiatrul suedez David Eberhard, tatăl a 6 copii. Potrivit 
u este același lucru cu a 

”Trăim în epoca copiilor desfrânați și 
ți, iar părinții preferă să nu intervină în proces. Atunci 

când cineve încearcă să le îndeplinească func
critică copiii pentru o conduită inadecvată sau 
necorespunzătoare mediului sau ocaziei, ace
de frustrați. Anterior, societatea noastră a fost o societate a 
adulților. Au existat aceleași valori în ceea ce privește 
problemele de educație. În cazul în care copilul a 
comportament necuviincios, oricine putea să se apropie 
facă observație cu spusele ”Nu e frumos cum te porți, termină”. 
O astfel de coerență nu mai există astăzi. Noi, adulții, nu suntem 
acum responsabili unul pentru celălalt, dar numai pent
noștri”. 

În noua sa carte ”Copiii la putere” psihiatrul suedez scrie despre 
educația liberală ca o metodă care renunță la constrângeri și 
pedepse și susține că vinovați sunt părinții care nu se comportă 
ca adulți responsabili. Aceștia consideră că trebuie să devină cei 
mai buni prieteni ai copiilor: coboară la nivelul lor 
îndrăznesc să le contrazică și să stabilească anumite limite. 
Părinții nu mai decid nimic și doresc să fie la fel de cool și 
rebeli ca și odrasla lor. Acum societatea noastră e compusă în 
întregime din adolescenți. 

Psihiatrul susține că acest stil de a-ți lăsa copilul să fie șeful a 
eșuat; ca dovezi, el arată către prăbușirea disciplinei în școli și a 
calității actului educațional, dar și spre creșterea îngrijor
tentativelor de sinucidere în rândul adolescen

Eberhard avertizează însă că problemele sociale sunt în cre
în școlile din Suedia, unde elevii refuză în mod obișnuit să 
urmeze instrucțiunile profesorilor, iar problemele continuă în 
ceea ce el numește o viață adultă neîmplinită. Potrivit acestuia, 
”așteptările lor (copiilor) sunt prea mari și viața e prea dură 
pentru ei. O vedem în tulburările de anxietate 
automutilare, care au crescut în mod dramatic”.

”Tinerii din Suedia tind să fie foarte dezamăgi
ales în jurul vârstei de 20 de ani”, sus
precizează că deși se înregistrează o scădere a sinuciderilor, 
“există o creștere uriașă a tentativelor de sinucidere, mai ales în 
rândul fetelor cu vârste cuprinse între 15 

 
Premise necesare pentru o cunoa

bio-bibliografiei profesorului Eugen 
Hulea,  președintele Astrei albaiuliene 

între 1936 – 1947
 

Prof. drd. Drago

         Profesorul de istorie Eugen Hulea (1899

membru de seamă în toate comitetele  de conducere ale Astrei 

albaiuliene în perioada interbelică, mai concret îl întâlnim în 

cadrul adunării generale a membrilor acestui despăr

convocată de protopopul Ioan Teculescu la Alba Iulia în 11 iulie 

19201 făcând parte din corpul cadrelor didactice care activau în 

                                                             
1Direcția Județeană Sibiu al Arhivelor Naționale, (în continuare, D.J.S.A.N.), Fond 
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când cineve încearcă să le îndeplinească funcția de părinte sau îi 
nduită inadecvată sau 

necorespunzătoare mediului sau ocaziei, aceștia devin extrem 
ți. Anterior, societatea noastră a fost o societate a 

ților. Au existat aceleași valori în ceea ce privește 
ție. În cazul în care copilul a avut un 

comportament necuviincios, oricine putea să se apropie și să-i 
ție cu spusele ”Nu e frumos cum te porți, termină”. 

ță nu mai există astăzi. Noi, adulții, nu suntem 
acum responsabili unul pentru celălalt, dar numai pentru copiii 

În noua sa carte ”Copiii la putere” psihiatrul suedez scrie despre 
ția liberală ca o metodă care renunță la constrângeri și 

și susține că vinovați sunt părinții care nu se comportă 
a consideră că trebuie să devină cei 

mai buni prieteni ai copiilor: coboară la nivelul lor și nu 
și să stabilească anumite limite. 

ții nu mai decid nimic și doresc să fie la fel de cool și 
ietatea noastră e compusă în 

ți lăsa copilul să fie șeful a 
șuat; ca dovezi, el arată către prăbușirea disciplinei în școli și a 

ții actului educațional, dar și spre creșterea îngrijorătoare a 
tentativelor de sinucidere în rândul adolescenților. 

Eberhard avertizează însă că problemele sociale sunt în creștere 
școlile din Suedia, unde elevii refuză în mod obișnuit să 

țiunile profesorilor, iar problemele continuă în 
ște o viață adultă neîmplinită. Potrivit acestuia, 

șteptările lor (copiilor) sunt prea mari și viața e prea dură 
pentru ei. O vedem în tulburările de anxietate și de 
automutilare, care au crescut în mod dramatic”. 

”Tinerii din Suedia tind să fie foarte dezamăgiți în viața, mai 
ales în jurul vârstei de 20 de ani”, susține Eberhard, care 

și se înregistrează o scădere a sinuciderilor, 
ștere uriașă a tentativelor de sinucidere, mai ales în 

cuprinse între 15 și 25 de ani” 

Premise necesare pentru o cunoaștere a 
bibliografiei profesorului Eugen 

ședintele Astrei albaiuliene 
1947 

Prof. drd. Dragoș L. CURELEA - Sibiu 

istorie Eugen Hulea (1899-1982) a fost 

membru de seamă în toate comitetele  de conducere ale Astrei 

albaiuliene în perioada interbelică, mai concret îl întâlnim în 

cadrul adunării generale a membrilor acestui despărțământ 

escu la Alba Iulia în 11 iulie 

făcând parte din corpul cadrelor didactice care activau în 

ționale, (în continuare, D.J.S.A.N.), Fond 
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prima unitate de învățământ românescă constituită de Consiliul 

Dirigent în Transilvania – Liceul ,,Mihai Viteazul” din Alba 

Iulia1.  De la acea dată și până în anul 1947, profesorul E. 

Hulea a slujit în mod magistral intereselor, scopurilor li 

obictivelor Asociațiunii pentru Literatura Română și Cultura 

Poporului Român – Astra – pe meleagurile albaiuliene și în 

județele Transilvaniei după 1945. Din perspectiva reactivării 

Despărțământului Alba Iulia al Astrei pe care I. Teculescu l-a 

condus cu mare responsabilitate între 1905 - 1923, facem 

mențiunea că relansarea oficială a acestei structure teritoriale a 

Astrei în Alba Iulia s-a produs în 11 iulie 1920, ca urmare a 

convocării primei adunări generale a membrilor Astrei 

albaiuliene după război pornind de la prevederile Statutelor 

Asociațiunii din 1920, care trebuie afirmat faptul că nu aducea 

mari modificări, decât câteva elemente stilistice și lingvistice în 

raport cu statutele anterioare ale Asociațiunii2. Pornind de la 

raportul directorului I. Teculescu înaintat pe adresa Comitetului 

central al Asociațiunii, putem pune în luminăurmătoarele 

aspecte: condițiile precare de desfășurare, lipsa posibilității de 

achitare la timp a cotizațiilor, lipsa datelor necesare astfel încât 

conducerea astrei albaiuliene nu a putut prezenta un raport 

coerent pentru perioada 1914 – 1918, deoarece multe dintre 

datele contabile erau deținute de avocatul Ioan Baltariu, care 

îndeplinise în comitetul ales în 1913, funcția de casier, dar care 

mobilizat fiind a participat la Marele Război, în anul 1920, 

acesta fiind încă în captivitate în Siberia3.  

                                                                                                             
,,Astra”, nr. 915/1920; nr. 767/1921; Transilvania, 52, nr. 9, 1921, p. 790.   

1 Nicolae Josan, Ioan I., Șerban, Profesorul Eugen Hulea (1899-1982), în Apulum, 
XXI, 1983, p. 439-441. Eugen Hulea (1899-1982) a fost profesor de liceu, director al 
Liceului ,,Mihai Viteazul” din Alba Iulia, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar 
al Județului Alba, inspector general al Ținutului regal Mureș, președintele Astrei albaiuliene 
vreme de două mandate între anii 1936-1940 și 1941-1947, conferențiar al Asociațiunii pe 
lângă Ministerul Culturii Naționale. Unul dintre cei mai de seamă președinți ai 
despărțămintelor Asociațiunii din Transilvania, cu reale merite în procesul funcțional-
organizatoric al Astrei albaiuliene. În mandatele sale au fost organizate școlile pentru adulți 
în toate despărțămintele aflate în plasele administrative ale Județului Alba, reorganizate 
despărțământile locale din plasele administrativ-teritoriale Ighiu și Teiuș, edificate 
monumentele lui Horea din fața Porții a III-a la intrarea în Cetatea Alba Iulia (Alba 
Carolina), în 1937 dar și cele ale eroilor albaiulieni de la Trâmpoiele și Sântimbru, (1942-
1943) organizate cele 35 de cercuri culturale în comunele din aria Județului Alba, toate 
dispunând de locații, drapele, sigilii, registre și membri organizați. A fost implicat împreună 
cu Vicarul ortodox al Alba Iuliei, Alexandru Baba al Alba Iuliei în procesul de gestionare a 
situației refugiaților din nordul Ardealului, din Bucovina, Basarabia și Moldova în spațiul 
Județului Alba între anii 1940-1945. După anul 1960, în vîrstă de peste 60 de ani s-a 
implicat în reorganizare Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia. În final, apreciem că în 
spațiul albaiulian se păstrează un viu cult și memoria celui care a fost Eugen Hulea, 
profesor de istorie, director de liceu, inspector școlar general al Județului Alba, inspector 
general al Ținutului Mureș, președinte în două mandate al Astrei albaiuliene, consilier 
superior pentru Transilvania al Miniserului Educației Naționale și al Ministerului Culturii 
Naționale, muzeograf și consilier al Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia.  

2 Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, Fond Documente ,,Astra” Alba Iulia, 
dosar 3094, nr. 147; Statutele Asociațiunii pentru literatura română și cultura poporului 
român, Sibiu, 1920, 16 p; Transilvania, 60, nr. 10-11, 1929, p. 748.  

3 Valer Moga, Despărțământul Alba Iulia al Astrei (1918-1948), în Apulum, XXXI 
/ 1994, p. 446; Dragoș L. Curelea, Contribuții punctuale privind activitatea culturală și 

Ca o notă aparte față de adunările tradiționale ale 

acestui despărțământ, trebuie să observăm prezența într-un 

număr impresionant al ofițerilor din garnizoana Alba Iulia la 

acestă relansare oficială a activităților (toți ofițerii Regimentelor 

91 și 107 Infanterie, Dumitru Glodeanu generalul comandant al 

Diviziei 21 Infanterie și colonelul Ioan Țuhaș, comandantul 

Brigăzii 54 Infanterie) functional-administrative și cultural-

specifice ale Despărțământului Alba 

Iulia al Astrei. Tot ca un element 

distinctiv putem observa ca fiind de 

față la această relansare a activităților 

Astrei albaiuliene o serie de profesori 

din cadrul nou înființatului Liceu 

,,Mihai Viteazul” din Alba Iulia, 

aceștia făcând parte în perspectivă din 

toate comitetele de conducere ale Astrei locale. Între acești 

profesori putem să remarcăm pe Horia Teculescu, Enea 

Zefleanu, Leonte Opriș, Emanoil Comănescu, Virgil Cucuiu și 

mai ales Eugen Hulea, cel care avea să devină președinte ale 

Despărțământului central județean Alba al Astrei4, colaborând 

eficient în perioada celui De-al Doilea Război Mondial cu 

protopopul Alexandru Baba – Vicarul ortodox de Alba Iulia5. 

De asemenea, din perspectiva cercetării pe care o întreprindem 

trebuie evidențiată implicarea Vicarului de Alba Iulia 

Alexandru Baba între anii 1940-1945, în rezolvarea problemelor 

care țineau, atât de găzduirea refugiaților din provincile cedate 

de România în cursul anului 1940, cât și de susținerea 

militarilor români din Alba Iulia care erau dislocați începând 

din 1941 pe Frontul de Răsărit. În rezolvarea acestor probleme 

Vicarul A. Baba fost protopop ortodox de Alba Iulia a colaborat 

eficient cu profesorul Eugen Hulea, președintele Astrei 

albaiuliene, de altfel, protopopul-vicar Alexandru Baba a făcut 

parte din toate comitetele Astrei locale la Alba Iulia începând cu 

anul 1925. 

                                                                                                             

organizatorică în Desprțământul Alba Iulia al Astrei între anii 1900-1924, în Lohanul. 
Magazin Cultural-științific, VIII, nr. 3 (31), 2014, p. 38-40.  

4 D.J.A.A.N., Fond Prefectura Județului Alba, Acte înregistrate Nr. 3142/1919; 
Cabinetul prefectului, dos. 8/1919, f. 1.; Ibidem, dosar nr. 558/1919; Anuarul I al liceului 
de stat ,,Mihai Viteazul” în Alba Iulia, pe anul şcolar 1919/1920.   

5 Renaşterea, II, nr. 40 din 4 octombrie 1925; Alba Iulia-2000, Alba Iulia, 1974, 
p.445-446; Cosmin Cosmuță, Momente privitoare la organizarea Vicariatului Ortodox 
Român de Alba Iulia, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Orthodoxa, LIII, nr. 
1, 2008, p. 47-56.   
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Președinte al Despățărțământului central județean Alba 

al Astrei în două mandate și anume între anii 1936 - 1940 și 

1941 – 1947, prof. Eugen Hulea a fost ales de membrii 

despărțământului albaiulian în această demnitate ca urmare a 

întrunirii adunării generale a membrilor acestui despărțământ al 

Astrei la 1 martie 1936 în Alba Iulia. Această adunare generală 

a membrilor Despărțământului central județean Alba al Astrei a 

fost prezidată de medicul sibian Gheorghe Preda, unul dintre cei 

doi vicepreședinți al Asociațiunii 1 . Apreciem faptul că a 

îndeplinit funcții administrative, de îndrumare și control în 

conducerea sistemului de învățământ de stat din județul Alba 

fiind, inițial director al Liceului ,,Mihai Viteazul” din Alba 

Iulia, apoi inspector școlar general al județului Alba și între 

1938 – 1940, inspector școlar general al Ținutului Mureș. A fost 

unul dintre cei mai de seamă istoriografi ai Asociațiunii, 

sintetizând și sistematizând istoria Asociațiunii în cartea sa: 

,,Astra: istoric, organizare, Statute și regulamente”, care a 

apărut la Sibiu, în Editura Astrei, pe anul 19442. După 1965 a 

fost implicat/cooptat în procesul de reorganizare a Muzeului 

Național al Unirii din Alba Iulia. 

Numele său este strâns legat, atât de activitatea 

didactică din Alba Iulia și județul Alba, cât și de cea de 

management cultural a Despărțământului central județean Alba 

Iulia al Astrei între 1936 – 1947. În acest sens, putem remarca 

faptul că profesorul E. Hulea s-a preocupat de organizarea 

școlilor pentru adulți începând din 1936, de reorganizarea 

despărțămintelor locale ale Asociațiunii aflate în plasele 

administrativ-teritoariale Ighiu și Teiuș între anii 1937-1938, 

constituriea a 35 de cercuri culturale în cele 40 de comune ale 

despărțământului albaiulian în strânsă colaborare cu preoții 

bisericilor ortodoxe și unite, edificarea în 1937 a  

Monumentului închinat revoluționarilor români ,,Horea, Cloșca 

și Crișan” în Alba Iulia plasat pe platoul din fața porții a III la 

intrarea în cetatea Alba Iuliei 3 , a monumentelor eroilor 

albaiulieni căzuți în al Doilea Război Mondial în Campania 

                                                             

1 Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, Fond Documente, ,,Astra” Alba Iulia, 
Registru de procese verbale 1925-1936, nr. inventar vechi, 447, p. 139-146; Valer Moga, 
Despărțământul Alba Iulia, p. 466.  

2 Eugen Hulea, Astra, istoric, organizare, Statute și regulamente, Sibiu, Editura 
Astrei, 1944. 

3 Liviu Palihovici, Monumentul ,,Horea, Cloşca şi Crişan” din Alba Iulia, în 
Apulum, vol. XVIII, 1980, p. 559.   

Armatei Române de pe Frontul din Răsărit – edificate în cel de-

al doilea mandate al profesorului E. Hulea, la Sântimbru și 

Trâmpoaiele 4  dar și la acestea fiind văzute ca mijloace în 

vederea unei instrumentalizări a politicii culturale a Asociațiunii 

în spațiul Transilvaniei. Nu în ultimul rând menționăm  

Născut într-o familie de preoți E. Hulea a urmat școala 

primară la Bărăbanț, apoi liceul romano-catolic din Alba Iulia 

între anii 1910 – 1914, liceu pe care-l părăsește pe motiv de 

discriminare națională. Continuă cursurile liceale la Blaj. În 

cursul anului 1918 este înrolat în armata austro-ungară devenind 

ofițer. A urmat apoi cursurile Facultății de Litere și Filozofie la 

Universitatea din București și apoi la Universitatea Daciei 

Superioare ,,Ferdinand I” din Cluj-Napoca  absolvind în anul 

1922 cu calificativul ,,magna cum laude”. S-a specializat în 

istorie la Paris fiind bursier al statului Român ca urmare a 

selectării sale din mai mulți candidați de către profesorul 

Alexandru Lapedatu. Revenit în țară a fost profesor de istorie în 

Brașov și Alba Iulia. După anul 1920 a făcut parte din 

colectivul cadrelor didactice care au dat curs recomandărilor 

făcute de Andrei Bârseanu cu ocazia celor trei inspecții 

metodologice pe care președintele Asociațiunii le-a desfășurat 

în cadrul Liceului ,,Mihai Viteazul” din Alba Iulia la 19 

septembrie 1919, 27 aprilie 1920 și mai pe larg între 28-30 

martie 19215. Director la Liceul ”Mihai Viteazul” din Alba 

Iulia (1932-1937) este numit inspector general al 

învățământului din Ținutul Mureș (până în 1940) după care 

continuă activitatea la Liceul ,,Mihai Viteazul” până în 1947. 

Din rațiuni politice, deoarece profesorul E. hulea nu a avut 

abilitatea de a se plia pe noile coordonate politice de la noi din 

țară după 1948 a avut de suferit anumite represalii din partea 

adversarilor săi. Nu în ultimul rând trebuie făcută mențiunea că 

în cursul anului 1952, Eugen Hulea a fost arestat ca dușman de 

clasă, fiind închis pentru o perioadă de un an de zile. Fiind 

demonstrată buna sa credință și mai ales faptul că nu era 

                                                             

4 Valer Moga, Astra și Societatea (1918-1930),  Cluj-Napoca, Presa Universitară 
Clujeană, 2003, p. 431-433; Pamfil Matei, Asociațiunea în lumina documentelor (1861-
1950) Noi contribuții, Sibiu, Editura Universității ,,Lucian Blaga”, 2005,  p. 143-144.   

5 Anuarul Liceului ,,Mihai Viteazul” din Alba Iulia, Anul școlar 1919-1920, p. 5; 
Idem, Anul școlar, 1920-1921, p. 6; Gheorghe Iancu, Contribuția Consiliului Dirigent la 
consolidarea statului național unitar român (1918-1920), Cluj-Napoca, Editura Dacia, 
1985, p. 267; Valer Moga, Evoluția Despărțământului Alba Iulia al Astrei după 1918, în 
Astra 1861-1991. 130 de ani de la înființare, Bibliotea ,,Astra”, Sibiu, 1992, p. 46; Idem, 
Despărțământul Alba Iulia, p. 445.   
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vinovat de nimic din ceea ce era acuzat, a fost eliberat1.  

De asemenea, trebuie evidențiată activitatea 

organizatorică și ampla cuprindere culturală întâlnită în acest 

despărțământ albaiulian în perioada mandatelor exercitate de 

profesorii de liceu, Ioan Sandu (1925-1930) și Eugen Hulea 

între anii 1936 - 19472. Cei doi au fost sprijiniți în activitatea de 

management cultural în slujba Asociațiunii de profesorii Leonte 

Opriș și Virgil Cucuiu.  Între anii 1966 - 1974 a lucrat la 

Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, contribuind prin 

competențe și expertiză la reorganizarea acestuia (în 1968 și 

1975). La 22 iunie 1982, profesorul E. Hulea a trecut la cele 

sfinte fiind înfumat în cimitirul din Alba Iulia3. 

A contribuit cu articole evocatoare ale Astrei și 

personalităților acestei societăți românești în paginile publicației 

,,Apulum” încă de la înființarea acestei notabile publicații. O 

succintă evidențiere a articolelor sale apărute în prestigioasa 

publicație albaiuliană întâlnim la cercetătorii Nicolae Josan și 

Ioan I. Șerban, de altfel elevi de odinioară ai profesorului 

Hulea4. După Unirea din 1918, s-au afirmat în fruntea Astrei 

albaiuliene, profesorii Ioan Sandu și Eugen Hulea, secondați de 

secretarii acestui despărțământ central județean, profesorii 

Leonte Opriș și Virgil Cucuiu. Din perspectiva cercetării 

noastre, putem aprecia că perioadele de apogeu ale acestui 

despărțământ albaiulian au fost în vremea mandatelor lui Ioan 

Pipoș între anii 1875-1887 și ale profesorului E. Hulea, între 

anii 1936-1947.  

Cei care au condus interesele Asociațiunii în Alba 

Iulia, au fost personalități puternice, cu înaltă ținută morală și 

care au vizat, atinegerea scopului Asociațiunii, a obiectivelor 

sale, în mod insistent și tenace din punctul de vedere al tuturor 

demersurilor administrative, organizatorice, cultural-sociale, 

care au avut loc în Alba Iulia, în perioada în care a existat și 

                                                             

1 Ibidem, p. 490. 
2 D.J.S.A.N., Fond ,,Astra”, dosar 3122/1937, doc. 226; Transilvania, 67, nr. 4, 

1936, p. 376-378; Mircea Păcurariu, Cărturari sibieni de altă dată, Sibiu, Editura 
Andreiană, 2015, p. 578-582. 

3 Nicolae Josan, Ioan I., Șerban, Profesorul Eugen Hulea (1899-1982), în Apulum, 
XXI, 1983, p. 439-441.  

4 Eugen Hulea (1899-1982), profesor de liceu, director al Liceului ,,Mihai 
Viteazul” din Alba Iulia, președintele Astrei albaiuliene vreme de două mandate între 1936-
1940 și 1941-1947 (Apud, Nicolae Josan, Ioan I., Șerban, Profesorul Eugen Hulea (1899-
1982), în Apulum, XXI, 1983, p. 439-441).   

activat aici Despărțământul Alba Iulia al Astrei. Instrumentele 

și mijloacele prin intermediul cărora Asociațiunea a urmărit să-

și atingă scopul, au fost: publicațiile Asociațiunii, accentul fiind 

pus pe oficiosul Astrei, revista ,,Transilvania”, care apărea la 

Sibiu. Bibliotecile din Sibiu, din Brașov, din Cluj-Napoca, 

muzeele Asociațiunii, între care, evidențiem: Muzeul Central al 

Asociațiunii din Sibiu5. Muzeul dedicat revoluționarului Avram 

Iancu la Vidra de Sus6. Muzeul Unirii din Alba Iulia, de altfel, 

acesta din urmă, trebuie făcută mențiunea, a reprezentat cea mai 

de seamă realizare muzeografică a Asociațiunii după Unirea din 

1918, diferitele monumente locale între care se evidențiază cele 

dedicate eroilor revoluției de la 1784-1785, Horia Cloșca și 

Crișan, inaugurat în noiembrie 1937 la Alba Iulia în primul 

mandat al profesorului Eugen Hulea7.  

De asemenea, din perspectiva cercetării pe care o 

întreprindem trebuie evidențiată implicarea Vicarului de Alba 

Iulia, Alexandru Baba, între anii 1940-1945, în rezolvarea 

problemelor care țineau, atât de găzduirea refugiaților din 

provincile cedate de România în cursul anului 1940, cât și de 

susținerea militarilor români din Alba Iulia care erau dislocați 

începând din 1941 pe Frontul de Răsărit. În rezolvarea acestor 

probleme Vicarul A. Baba fost protopop ortodox de Alba Iulia a 

colaborat eficient cu profesorul Eugen Hulea, președintele 

Astrei albaiuliene, De altfel, protopopul-vicar Alexandru Baba a 

făcut parte din toate comitetele Astrei locale la Alba Iulia 

începând cu anul 19258. 

Sarcini și direcții noi de activitate, sunt acum 

determinate în principal, de noul context social-politic din 

România, după 1938, însă mai ales după 1945, odată cu 

instaurarea guvernului prezidat de Petru Groza. Astfel, în aceste 

două momente, Asociațiunea, a fost nevoită să se acomodeze 

noilor etape, sociale, politice, economice din România.  

Deoarece, afirma odionioară președintele Astrei, Iuliu 

                                                             

5 Octavian C. Tăslăuanu, Muzeul ,,Asociațiunii” în Transilvania, nr. 4 jubiliar, 
1911, p. 460-461; Valer Moga, Astra și Societatea, p. 422-428.   

6 Transilvania, LIII, nr. 11-12, 1922, p. 729; Alexandru Ciura, Amintiri despre 
Avram Iancu, în Transilvania, LIII, nr. 11-12, 1922, p. 279; Dorin Goția, Astra și 
comemorarea lui Avram Iancu în 1924, în Restituiri, II, 1994, p. 143;   

7 Liviu Palihovici, Monumentul ,,Horea, Cloşca şi Crişan” din Alba Iulia, în 
Apulum, vol. XVIII, 1980, p. 559. 

8 Renaşterea, II, nr. 40 din 4 octombrie 1925; Alba Iulia-2000, Alba Iulia, 1974, 
p.445-446.   
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Moldovan, ,,Rostul conducerii Astrei a fost totdeauna de a 

adapta activitatea tradițională la trebuințele vremurilor noi, fără 

a jertfi ceva din prestigiul instituției și din scopurile care îi 

justificau existența” 1 . Procesul care a marcat desființarea 

Astrei, poate fi evidențiat, pornind de la studiul de arhivă, dar și 

din bibliografia existentă. Astfel, Banca Națională a României, 

a comunicat Asociațiunii, prin adresa nr. 190.837 din 4 aprilie 

1947, că în ședința Consiliului de Administrație al instituției, 

desfășurat, cu o zi anterior aderesei comunicate Comitetului 

central, în Sibiu, Banca va acorda o subvenție de 7 milioane lei, 

pentru desfășurarea optimă a demersurilor administrative și a 

celor culturale ale Astrei. Răspunsul Băncii Naționale a 

României, venea pe fondul unei adrese oficiale a Astrei, în 

atenția Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a 

Românie, înregistrată cu nr. de ieșire 305 / 7 februarie 19472. În 

În urma reformei și a stabilizării monetare din anul 1947, 

Asociațiunii i-au fost preschimbate conturile în valoare de 

12.279.000 lei vechi, în 714 lei noi, pentru plata salariilor 

pentru luna iunie 1947 a funcționariilor din instituție. Soldul 

aflat la dispoziția Asociațiunii în diferite fundații, în cuantum de 

40.250.800 lei, a fost blocat ,,pe seama statului până la noi 

dispozițiuni 3 . Un real jaf, putem aprecia, din perspectiva 

cercetării noastre, făcut, considerăm cu intenție, de noile 

autorități comuniste din România, evident, cu scopul de a 

diminua activitatea Asociațiuni, din lipsă de resurse financiare. 

Firește, acest aspect, se încadra în linia promovată de 

propaganda comunistă, care nu accepta, cu niciun chp, o 

rivalitate corectă și cinstită, în procesul de emancipare și 

ridicare eonomică și culturală a românilor. Începând cu data de 

25 septembrie 1948, s-a declanșat procesul care va conduce doi 

ani mai târziu, în 1950, la dizolvarea oficială și definitivă a 

Asociațiunii, după o perioadă de 89 de ani în slujba emancipării 

prin educație a românilor și a constituirii unei conștiințe 

naționale a acestora4 

                                                             

1 D.J.S.A.N., Fond ,,Astra”, dosar 1839/1944; Pamfil Matei, ,,Asociațiunea 
transilvană pentru literatura, literatura și cultura poporului român” (Astra) și rolul ei în 
cultura națională (1861-1950), Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1986, p. 114.   

2 D.J.S.A.N., Fond ,,Astra”, dosar 1944/1947; Pamfil Matei, Asociațiunea în 
lumina documentelor, p. 356   

3 Ibidem, p. 356.  
4 Ibidem, p. 9 - 10.   

Inevitabil, în aceste aceste condiții, activitățile Astrei 

încep a se reduce, atât la centru, cât și în despărțăminte. 

Realitate cu care s-a confruntat și Despărțământul central 

județean Alba al Astrei începând cu anul 1945. Astfel, 

președintele acestui despățământ central județean, profesorul 

Eugen Hulea, nota într-o scrisoare din 9 februarie 1947, 

adresată Comitetului central al Astrei următoarele: ,,[...] o 

seamă de factori morali, cărora li se adaugă starea tot mai acută 

a nemulțumirilor pentru traiul material al vieții au creat, față de 

acțiunile care ne preocupă, un climat de indiferență foarte greu 

de învins”5. După nicio lună, profesorul Eugen Hulea își înainta 

înainta demisia din funcția de președinte al Despărțământului 

central județean Alba al Astrei, în 3 martie 1947, pentru ca o 

lună mai târziu, în 19 aprilie 1947, Comiteul central al Astrei, să 

numească în această funcție pe colonelul Nicolae Igna, 

comandantul Spitalului Militar din Alba Iulia6.  

În ceea ce privește activitatea sa de cercetare științifică 

evidențiem o serie de studii și publicații între anii 1943 - 1987 

(unele din acestea din urmă postume)7. La altele dintre acestea 

fiind co-autor colaborând bine cu reputatul cercetător de clujean 

Silviu Dragomir (de origine sibiană, n.n.) 8 . Pe linia 

manifestărilor în plan cultural amintim faptul că împreună cu 

fratele său poetul Ovidiu Hulea, a înființat la Aiud, primul ziar 

românesc intitulat ,,Zorile” dar  și  publicația ,,România 

literară”.  

De asemenea, se impune a face observația potrivit 

căreia profesorul E. Hulea a colaborat cu studii și articole la 

,,Gazeta Transilvaniei” din Brașov, oraș în care a activat 

                                                             

5 D.J.S.A.N., Fond ,,Astra” Alba Iulia, dosar 3124, nr. 36, 52; Valer Moga, 
Despărţământul Alba Iulia, p. 489.  

6 Ibidem.  
7 Eugen Hulea, La aniversarea luptei de la Sîntimbru, în Apulum, I, 1943, p. 319-324; 
Idem, Cîmpeni, în Transilvania, anul 74, nr. 3-4, martie-aprilie 1943, p. 223-230; Idem, În 
cetatea Alba Iuliei, în Transilvania, 74, nr. 11-12, noiembrie - decembrie 1943, p. 926-931; 
Idem, Parastas pentru Horia la Alba Iulia în anul 1885, faur 28, în Transilvania,anul 75, 
nr. 3, martie 1944, pp. 359-363; Idem, Rubin Patiţia, Amintiri din timpul memorandului 
(publicate de E. Hulea), în Transilvania, 75, nr. 4-5, aprilie - mai 1944, p. 79-308; „Astra”. 
Istoric, organizare, activitate, statute şi regulamente, Sibiu, editura „Astra”, Sibiu, 1944, p. 
130; Idem, Contribuţii la cunoaşterea rezistenţei româneşti din 1848 în Munţii Apuseni, în 
Apulum, II, 1946, p. 257-268; Un capitol din luptele antifeudale ale ţărănimii din judeţul 
Alba, în Apulum,VI, 1987, p. 425-440; Idem, Avocat dr. Zaharia Muntean din Alba Iulia, în 
Apulum vol. XI, 1973 p. 897-900.   

8 Silviu Dragomir, Lazar Nichi, Eugen Hulea, Studii şi documente privitoare la 
revoluţia românilor din Transilvania  în anii 1848-1849, vol. II, Cluj-Napoca – Sibiu, 
1944. 
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didactic o perioadă, la,,Alba Iulia”, periodic albaiulian înfiin

în 1918, la ,,Revista învățământului”, în care a făcut referințe 

metodologice pe marginea unor metode de învă

asupra unor dintre articolele legii învățământului,  l

Transilvania”, oficiosul Asociațiunii din Sibiu, la prestigioasa 

publicație a Muzeului Unirii din Alba Iulia revista ,,Apulum”, 

încă de la înființarea acesteia. A publicat articole la  ,,Unirea” 

din Blaj, la ,,Tribuna” din Sibiu, în ,,Îndrumătorul pastor

Alba Iulia, cât și la ,,Școala Albei” în calitățile oficial

administrative pe care le-a deținut: director al Liceului ,,Mihai 

Viteazul” din Alba Iulia și inspector școlar general al 

Inspectoratului Școlar al Județului Alba. 

Date succinte despre prof.  Eugen Hulea și activitatea sa

Eugen Hulea (1899-1982) a fost profesor de liceu, 

director apoi al Liceului ,,Mihai Viteazul” din Alba Iulia, 

inspector școlar general al Inspectoratului Școlar al Județului 

Alba, inspector general al Ținutului regal Mureș, președintele 

Astrei albaiuliene vreme de două mandate între anii 1936

și 1941-1947, conferențiar al Asociațiunii pe lângă Ministerul 

Culturii Naționale. Persoană mandatată oficial de Ministerul 

Educației Naționale cu reorganizarea învățământului în județele 

reintrate în componența României din 1945. Unul dintre cei mai 

de seamă președinți ai despărțămintelor Asociațiunii din 

Transilvania, cu reale merite în procesul func

organizatoric al Astrei albaiuliene.  

În mandatele sale au fost organizate 

adulți în toate despărțămintele aflate în plasele administrative 

ale Județului Alba, reorganizate despărțământile locale din 

plasele administrativ-teritoriale Ighiu și Teiuș, edificate 

monumentele lui Horea din fața Porții a III-a la intrarea în 

Cetatea Alba Iulia (Alba Carolina), în 1937 dar 

eroilor albaiulieni de la Trâmpoiele și Sântimbru, (1942

organizate cele 35 de cercuri culturale în comunele din aria 

Județului Alba, toate dispunând de locații, drapele, sigilii, 

registre și membri organizați. A fost implicat împreună cu 

Vicarul ortodox al Alba Iuliei, Alexandru Baba al Alba Iuliei în 

procesul de gestionare a situației refugiaților din nordul 

Ardealului, din Bucovina, Basarabia și Moldova în spațiul 

Județului Alba între anii 1940-1945. După anul 1960, 
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didactic o perioadă, la,,Alba Iulia”, periodic albaiulian înființat 

țământului”, în care a făcut referințe 

metodologice pe marginea unor metode de învățământ, cât și 

țământului,  la 

țiunii din Sibiu, la prestigioasa 

ție a Muzeului Unirii din Alba Iulia revista ,,Apulum”, 

țarea acesteia. A publicat articole la  ,,Unirea” 

din Blaj, la ,,Tribuna” din Sibiu, în ,,Îndrumătorul pastoral” din 

și la ,,Școala Albei” în calitățile oficial-

ținut: director al Liceului ,,Mihai 

și inspector școlar general al 

și activitatea sa 

1982) a fost profesor de liceu, 

director apoi al Liceului ,,Mihai Viteazul” din Alba Iulia, 

școlar general al Inspectoratului Școlar al Județului 

Ținutului regal Mureș, președintele 

vreme de două mandate între anii 1936-1940 

țiar al Asociațiunii pe lângă Ministerul 

ționale. Persoană mandatată oficial de Ministerul 

ției Naționale cu reorganizarea învățământului în județele 

omâniei din 1945. Unul dintre cei mai 

ședinți ai despărțămintelor Asociațiunii din 

Transilvania, cu reale merite în procesul funcțional-

În mandatele sale au fost organizate școlile pentru 

țămintele aflate în plasele administrative 

țului Alba, reorganizate despărțământile locale din 

și Teiuș, edificate 

a la intrarea în 

olina), în 1937 dar și cele ale 

și Sântimbru, (1942-1943) 

organizate cele 35 de cercuri culturale în comunele din aria 

țului Alba, toate dispunând de locații, drapele, sigilii, 

implicat împreună cu 

Vicarul ortodox al Alba Iuliei, Alexandru Baba al Alba Iuliei în 

ției refugiaților din nordul 

și Moldova în spațiul 

1945. După anul 1960, în vîrstă 

de peste 60 de ani s-a implicat în reorganizare Muzeului 

Național al Unirii din Alba Iulia. În final, apreciem că în spațiul 

albaiulian se păstrează un viu cult și memoria celui care a fost 

Eugen Hulea, profesor de istorie, director de liceu, ins

școlar general al Județului Alba, inspector general al Ținutului 

Mureș, președinte în două mandate al Astrei albaiuliene, 

consilier superior pentru Transilvania al Miniserului Educa

Naționale și al Ministerului Culturii Naționale, muzeograf și 

consilier al Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia. 

 

 
Rugă  în  noaptea  învierii

 
 

Dr. Teona SCOPOS 
 
Lumină din lumină  -  tot ceru-i pe pământ  
Stelele toate în palmă se-aprind  - 
DOAMNE, spre Tine mâna întind  
Și-mi spun rugăciunea, cuvânt cu cuvânt.
 
 
Acum , toți creștinii aprind lumânări  -
Ei cântă și-ți spun ”HRISTOS A-NVIAT !”
Mulți dintre ei au îndurat , 
Dar cântă și cântă ,privind înspre zări .
 
Ajută-i să meargă pe dreptele căi  - 
Ajută-le traiul alături de rele   
Și vremile toate, urâte și grele, 
Să-i facă mai buni pe cei ce sunt răi. 
 
Te rog, zi de zi, acum mai mult Te rog
Ajută tot românul ca rostul să-și priceapă
În lupta pentru pâine, în lupta pentru apă
Cinstitul să învingă, chiar dacă e olog. 
 
Românul, noaptea asta  și cântă și se-nchină  
Dar mâine ce va fi ? Ajută-l să răzbească  
Lumină dă-i în suflet, fă-l DOAMNE, să gândească ,
Mergând pe drumul lui cu inimă senină
 
”HRISTOS  A  ÎNVIAT !”  -  ne luminăm în gând  
Acum și mai departe lumina să ne fie, 
Simbol de bunătate ,simbol de omenie,
Putând,necazuri toate, să depășim, pe rând
 
Te rog , prea bun PĂRINTE , te rog în noapte sfântă
Ajută-mi neamul tot normal să fie iar  -
Să creadă în el însuși, în Tine și-n hotar ,
Putând înfrânge răul ce mintea îi frământă
 
”HRISTOS  A  ÎNVIAT !”  -  Să-nvie neamul meu  !

literaturliteraturliteraturliteratură 
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a implicat în reorganizare Muzeului 

țional al Unirii din Alba Iulia. În final, apreciem că în spațiul 

și memoria celui care a fost 

Eugen Hulea, profesor de istorie, director de liceu, inspector 

școlar general al Județului Alba, inspector general al Ținutului 

ș, președinte în două mandate al Astrei albaiuliene, 

consilier superior pentru Transilvania al Miniserului Educației 

ționale și al Ministerului Culturii Naționale, muzeograf și 

țional al Unirii din Alba Iulia.  

Rugă  în  noaptea  învierii 

Dr. Teona SCOPOS – Iași 

i pe pământ  - 

cuvânt cu cuvânt. 

- 
NVIAT !” 

și cântă ,privind înspre zări . 

, 
și priceapă, 

, în lupta pentru apă, 
 

nchină  - 
l să răzbească  - 

, să gândească , 
d pe drumul lui cu inimă senină. 

ne luminăm în gând  - 
 
, 

m, pe rând. 

te rog în noapte sfântă, 
- 

n hotar , 
l ce mintea îi frământă. 

nvie neamul meu  ! 
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Dă sufletelor  reci lumină de la Tine, 
Să piară răul tot și să trăim mai bine  - 
Te rog , PĂRINTE bun,Te rog mereu, mereu ... 
 
E Noaptea Învierii  -  Te rog cum te-am rugat, 
Ajută tot românul să simtă, să gândească, 
Cinstit și demn în lume să poată să trăiască  - 
Îți mulțumesc PĂRINTE  -  ”HRISTOS  A  ÎNVIAT !” 

 
 
Sărbătoarea  Învierii 
 
Aprilie nou  -  și e sărbătoare  - 
Se-adună creștinii în noapte divină , 
Cu suflet curat și frunte senină, 
Cinstind ÎNVIEREA purtând lumânare . 
 
Și preotul cântă. Spre Lumea de Sus, 
Glasul mulțimii se-nalță curat  - 
Se-aude sub cer  -  ”HRISTOS  A-NVIAT !” – 
Cântul ne leagă pe toți de IISUS. 
 
”HRISTOS  A-NVIAT !” -  ce veste divină  - 
Ard lumânări și oamenii cântă  - 
E noapte cu stele, curată și sfântă, 
Cer și pământ adună lumină . 
 
Cinstim ca și când acum am aflat  - 
Noaptea-NVIERII ne face să fim 
Mai buni, mai curați și să ne iubim , 
Putând înțelege  -  ”HRISTOS  A-NVIAT !”  
 
Cinstim ÎNVIEREA purtând lumânare, 
Cu suflet curat și frunte senină  - 
Se-adună creștinii în noapte divină  - 
Aprilie nou  -  și e sărbătoare. 
 
   Senin  de  Primăvară 
 
Seninul surâde larg peste zare  - 
Pământul, reavăn, miroase curat  - 
Un nou anotimp, de mult așteptat , 
Aduce lumină, căldură și soare. 
 
 

Răsar în grădină mai mulți ghiocei  - 
În colț, liliacul, cu muguri o mie, 
E mai îndrăzneț și-i gata să-nvie, 
Vecin cu un vișin, un prun și un tei. 
 
Viața erupe în lumea cea mare. 
Din nou, primăvara aduce căldură. 
E legea prin care, în Mama Natură, 
Surâde seninul larg peste zare. 

 
 
Viața  mea 
 
Șaizeci de ani ... trăiesc și plâng ... 
Vreo patruzeci nu mi-am permis – 
Sunt vinovată ? Mi-a fost scris ? 
Cenușă-n suflet strâng și strâng. 
 
Privesc în urmă ... ce-am făcut ? 
Am strâns din dinți cu frutea sus 
Și încă duc ce am de dus ... 
Ce mă mai doare ? Ce-a durut ? 
 
Respir mai greu, merg legănat , 
La mărunțișuri ... obosesc ... 
Din ce gândeam ... ce mai gândesc ?! ... 
Ce s-a ales din ce-am visat ? 
 
Viața în doi ... minciuni,minciuni ... 
An după an am mers, am mers, 
Creându-mi propriul univers, 
Utopic ... așteptând minuni. 
 
Dar  viața , calculată, rece, 
A viscolit prin ce-am visat – 
Am ars , am plâns ... am înghețat – 
Prin mine timpul trece, trece. 
 
Trec anii mei și trec și trec – 
În urma lor mi-i tot mai greu – 
Ce mi-a fost viața ? Ce sunt eu ? 
De unde vin și unde plec ? 
 
Am fost cândva un om mai bun ? 
În altă viață ce voi fi ? 
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Cine-mi dă dreptul de-a trăi  
Și dreptul la ce pot să spun ? 
 
Am obosit. Ani ? Vreo șaizeci ... 
Am mers, am mers și-am căutat, 
Dar rostul tot nu l-am aflat 
Și nu-l voi căpăta în veci . 
 
Ce-aș face de ar fi găsit? 
Ce-aș înțelege? Rostul meu 
Mi-l știe bunul DUMNEZEU – 
Tot căutând ... am obosit ... 
 
Dar pot să plâng  -  Mi-i miezul viu  - 
Am ars  -  cenușa încă doare  - 
Mi-i dor să port în suflet soare... 
Când a fost asta? Nu mai știu. 
 

 
Un loc, în cer 

 

 Iolanda MARCU 

Femeie, ce aduni, în tine, 
Tăceri, și triste amăgiri, 
Şi tot astepți, și nu mai vine, 
Iubirea, din cenuși de amintiri. 

Femeie, lacrima ta vie, 
E-a universului izvor, 
Din care toate se învie, 
Şi-apoi, cu tine, toate mor! 

În leagănul cel sfânt al lumii, 
Din sânul tău, s-au rupt cândva, 
Bărbaţii, care-au fost stăpânii, 
La poarta raiului, te-or aştepta. 

Să ierţi, a lor multe păcate, 
Ca nemurirea să-ți zidești, 
Pentru iubirile ratate, 
În locul lor, ca sa plătești... 

Femeie, ai ştiut vreodată, 
Că lumea, care se-nvârtea, 
Te folosea ca pe o roată, 
Altfel, planeta, se golea? 

Şi n-ai pretins, nici o răsplată, 
Ci dreptul la iubire-ai vrut, 
Căci singura-ţi putere dată, 
A fost, să te fi dăruit. 
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Iolanda MARCU –București 

Si tot mereu,esti frământată, 
De-a grijilor, multa robire, 
Şi tot astepti, să ţi să spună, 
O vorba de iubire . 

Femeie, ale tale tălpi, 
Ce urme-n stele-au lăsat, 
Iar pe pământ, ele nu sunt, când, 
Dumnezeu, în braţe te-a purtat! 

Baladă pentru Cristian 

Te simt mişcându-te pe-aici, 
Cu-ntrebatoarea ta privire-albastră, 
Lăsandu-ţi patima, si-al ei cusur, 
Ca timpul vieţii, să-ţi rapeasca.. 

Te văd mişcandu-te si-acum, 
Cu gândurile-ţi, zburători, 
Lăsându-ţi inima, ca să picteze, 
Un univers, de forme si culori... 

Pentru copii,ai meşterit in taina, 
Castele dulci,de acadele, 
Unde fetiţe,cu zulufi, 
Se ascundeau la prânz,in ele. 

Si unde timpul n-are loc, 
Si casa e din ciocolata, 
Unde baietii stau cuminti, 
Pentru-a primi a lor rasplata. 

Te-aud vorbind, adeseori,  
Istorisind din cărti citite, 
Câte în luna și în cer, 
Se află-n lume, făurite.. 

Dar, lumea ta, a disparut... 
Ca și cum, n-ar fi fost vreodată, 
Și nu se mai zăreste-acum 
Din vreo culoare, vreo pată. 

Se-ntorc iar păsări cântătoare, 
La o ferestră, unde-afară, 
O mână-n taină, le hrănea ..... 
Din pâinea ce rămase 

....de aseară... 

 
Un colț de poezie…

 

Crina BRAT 

Povestea noastră pe nisip  
Adânc s-a scris și fără teamă  
Că vântul aprig și gonit  
De ura vremii o s-o cearnă...  
Și am trăit așa un mit  
Cu îngerii sub chip de fată  
Și multe clipe au răscolit  
Iubirea-n vis târziu de toamnă!  
Dar... Ce castele din nisip  
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Au viața-ndelungată..  
Și câte mituri în iubiri  
Au fi trăit mai mult de toamnă?  
Noi știm... A ne păstra așa..  
Fără cuvinte și iscoade  
În colțul ochilor mai zac 
Emoții vii de altădată!  
Însă, ne este pasul depășit  
Și ora prea târzie.. Eu, tu,  
Acum ne mai iubim 
Sub colțul trist al poeziei... 

Și brusc....  

Și brusc am înțeles că nu e nimeni  
Stăpânul vieții, roluri doar de sclavi  
Îmi tulbură seninul dimineții  
Suntem aici, dar nu știm cât vom sta!  
De port cu mine lacrimă sau zâmbet  
Sau haine prea sărace sau de brand  
În toate e o regulă a sorții  
Pășim pământul doar cât ne e dat!  
Am înțeles culoarea ruginie  
Abia când toamna m-a țintit la pat  
Când fără știre Creatorul versul  
Îl lasă lin sub ramură de brad! 

Secunde.... 

Tăcerea asta mă sugrumă 
Lasă sub umbre răni adânci 
Mi - e pasul liber ca o brumă  
Și parcă are gust de stânci! 

Curg amintiri, cupola plânge  
Regat fără de bucurii  
Mai am mirosul tău prin sânge  
Prin vene glasuri de copii! 

Repetiții... 

Am învățat din vise 
Speranța să renasc  
Și dorul în culise  
Adânc să-l uit, să-l las! 

Trăirea este o piesă  
Noi doar actori grăbiți  
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Prinși vieții de o lesă  
Deși nu părem triști! 

Mințim că este bine  
Zâmbim la trecători  
Însă noi știm ce vine  
Părând nemuritori! 

Curg ore, timpul moare 
Sub vers încremenit  
Zâmbesc deși azi doare 
Iar tu rămâi un mit! 

De martie trece..... 

Primăvară lin coboară  
Zi-mi povești despre culori  
Fă cu mine pas spre seară  
Și alintă - mi din dureri! 

Nu dezbate Râul, Ramul  
Ia-i așa cum doar le simți  
Fă să cânte lin țambalul  
Și să uit de suferinți! 

Lasă fruntea să coboare  
Jenă n-ai, tu taci subtil 
Lasă crângul către soare  
Să privească gol, umit! 

Și de timpul îți permite  
Scrie muguri sub cuvânt  
Vreau să fiu doar eu cu tine  
Primăvară pe pământ! 

 
Te aştept demult

 

Nicolae VĂLĂREANU SÂRBU
 
Cu gândul dimineaţă-n cuvinte, îţi scriu.
Cu ochii deschişi am simţit că visez, 
am în ei tot ce-au văzut şi nu spun, 
surâsul te poate atinge c-o lumină celestă.
 
În trup am scorburi împrumutate de păsări.
 
Târziul îmi dă un sentiment al pierzaniei,
mă străbate o dorinţă de carne 
prin care se plimbă nervii, se scutură de dorinţe.
 
Te aştept demult şi-ţi scriu fără rost. 
 
În mine se-ntrec vânători de năluci, crini cu mirosuri tari,
cine se-nchide-n cuvinte, în poeme va dăinui.
 
Pe ochi îmi cade o înserare de vorbe, 
lumina cu pielea subţire ce străluceşte.
De inima mea se prinde un dor 
cât plecarea ta-i rămasă în sânge. 
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În trup am scorburi împrumutate de păsări. 

Târziul îmi dă un sentiment al pierzaniei, 
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Câtă tăcere-i ruptă din cer oarbă de noroc? 
 
Întors din drum cum norii de vânt 
plouă cu fulgere ca şerpii de piatră,  
şi cad undeva pe câmpia încinsă 
cum lipeşti pe coapse săruturi. 
 
Urcătoare prin trup  
 
Niciodată n-am fost cum am vrut, 
ci doar o formă a luminii din gând 
cum copiii în dorinţa unei mame. 
Tu 
îngenuncheată 
cu sufletul pe lespezile ursitoarelor 
înfumurate 
mă străbaţi urcătoare prin trup, 
iederă oarbă-n spirală fluidă 
până-n cerul cărnii utopic 
unde aştept întâmplarea, 
mă supun... 

 
Zi de primăvară  
 
Zău că nu mi-am urcat cuvintele pe scară 
şi podul meu are sertarele goale, 
din când în când mai urc ceva la fum 
fiindcă îmi place mirosul de crâşmă. 
 
Femeia-mi zice; 
bărbate e primăvară şi miroase a crud, 
nu mai sta-n pivniţă, ieşi în grădină, 
să auzi cum creşte iarba şi înfloresc merii. 
Îi spun; 
o să crească şi înflorească şi fără mine, 
eu vreau să nu-mi înflorească vinul  
pe care vreau să-l beau limpede 
ca pe sângele Domnului. 
 
Vai de capul tău întomnat, 
o să mori cu ceaţa-n priviri 
şi capul prea plin de băutură  
de n-o să am nici la pomană. 

 
Femeia cu gândul plecat  
 
Chiar dacă ai fi trecut prin zid 
zidul fără să se dărâmae, 
mai greu este să treci prin tine 
ca printr-o apă curgătoare 
fără să ţi se descopere urmele.  
 
În aerul umed şi sărat 
respiri aburul subţire al luminii. 
 
Femeia cu gândul plecat 
înţepată ca mustul dat în fiert, 
aşteaptă pe cineva să-i bea vinul 
şi-i pune dragostea-n cupe. 
 
Curbele viclene ale trupului 
stau liniştite ca viperele la soare. 
 
Sânii copţi fac cearcăne-n amiază 
şi nimeni nu-i culege de rod. 
 
Se plimbă tăcerea prin gânduri   
 
Umbre de fantome fâlfâie prin castel. 
Trec dintr-o cameră într-alta cu volte 
de aer în mişcare. 
Uşile se deschid singure şi se aude 
cum prind putere. 
Pereţi par a fi liniştiţi. 
Simt cum noaptea se curbează, cum se stinge. 
Stelele îşi îngroapă-n bolta cerului colţurile 
fiecare-şi ocupă locul în constelaţia veche. 
Se plimbă tăcerea prin gânduri 
luna le grăbeşte. 
De lumina lor m-ar găsi împreună cu tine 
ar fi o minune. 
Noaptea a junsă pe buza rece a izvoarelor  
se crapă sub greutatea dimineţii,  
soarele dă din vâsle să sosească 
de dincolo de mări.  
 
Muşcam nemilos cu gura din timp  
 
Aşteptam să mă nasc dintr-o dată 
într-o limbă vorbită de frunze 
departe de coastele flexibile ale mamei 
din care m-am desprins înainte de a păşi 
peste alte lucruri pe care le învăţ. 
 
Muşcam nemilos cu gura din timp, 
cuvintele mi se păreau o hrană sfărâmicioasă 
cu nervurile înfipte între dinţi. 
Vedeam lumina înclinată şi dulce 
cum se absoarbe brusc în trup 
şi se risipeşte prin oasele albe. 
 
Ca un sunet verical se ridică 
strigătul rupt de cuvinte, îndepărtatul ecou 
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sosit pe sub cerul de vis în stele, 
să vadă de ce moartea vine pe sărite 
la oamenii de pe pământ.  

 
Mă cunoşti? 

 

 
Sunt vârful aisbergului plutitor pe apă, 
Frânturi din multele cuvinte spuse-n şoaptă, 
Un colţ dintr-o pictură încă neterminată, 
Iluzia de mintea ta imaginată. 
 
Sunt o potecă strâmbă dintr-o pădure deasă, 
Un ciripit de păsări ce nu se-aude-n casă, 
Privirea din adâncuri ce nu se vede-n faţă, 
Un zâmbet de final dintr-o frumoasă farsă. 
 
Sunt picătura ploii pe faţa ta prelinsă, 
Un nor purtat de vânt pe bolta necuprinsă, 
O rază de lumină în casa ta pătrunsă, 
Un strop din fericirea în inimă ascunsă. 
 
Sunt personajul tău din cartea cu poveşti, 
O jucărie vie, pe care s-o iubeşti, 
Un chip care se pierde printre atâtea măşti, 
Sunt cel pe care tu doar crezi că îl cunoşti! 

 
Înfloritoare 
 
Dragostea înfloreşte în inimi timpurii, 
Când soarele străluceşte mai tare, 
Când frumoase culori răsar pe câmpii, 
Când cerul albastru se-odihneşte pe mare. 
 
Dragostea înfloreşte în inimi târzii, 
Când lumina lunii te vrăjeşte, 
Când pe bolta lumii ard stele pustii, 
Când sufletul de dor se-ofileşte. 
 
Dragostea înfloreşte în inimi rănite, 
Când lacrimi de ploaie udă pământul, 
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Când plugul minţii îngroapă dorinţe, 
Când vorbe-ascuţite rup legământul. 
 
Dragostea înfloreşte în inimi curate, 
Când verdele crud ne cheamă-n natură,
Când credinţa în bine în suflet renaşte,
Când primăvara de cântec răsună. 
 
Dezmorţire 
 
Râuri dezgheţate inundă inimile îngheţate,
Descătuşând sentimentele preschimbate în flori,
Ghioceii-nfloresc pe chipuri de oameni pictate,
Amintindu-ne viaţa trăită-n culori. 
 
Raze dezgolite inundă trupurile învelite,
Pătrunzând în sufletele însetate de lumină,
Zâmbetele apar pe buzele de frig amorţite,
Renăscând credinţa în iubirea divină. 
 
Gânduri trezite inundă minţi adormite,
Hrănind viitorul ieşit din hibernare, 
Planuri măreţe aşteaptă să fie-mplinite,
Pentru-o lume care nu mai are răbdare.
 
Păsări călătoare zboară peste lumi muritoare,
Ducând cu ele visul evadării; 
Timpul ne-arată faţa sa schimbătoare, 
Dăruindu-ne, iarăşi, farmecul primăverii

 
Strigătul tăcerii 
 
Spune-mi, prieten drag, unde să te caut,
Pe care stea de suflet îţi odihneşti fiinţa,
La care poartă să m-aşez în infinitul Haos,
Sperând ca Dumnezeu  să nu îţi dea sentinţa!
 
Mă voi ruga pentru a ta iertare, 
Voi fi un cerşetor de milă şi iubire, 
Tu, suflet de poet, răpus de întristare, 
Ai merita, acolo, cereasca izbăvire! 
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Te-am cunoscut în lumea asta mică, 
Ai fost om bun, de toate iubitor, 
Înţelepciunea ta învingea orice frică, 
Cum o să-nduri de-acum al vieţii dor? 
 
Spune-mi, prieten drag, a ta durere, 
Acum Eternitatea-i o clipă din trecut, 
Voi înţelege chiar şi-a ta tăcere, 
Atât de mult aş vrea să te ascult! 
 
  Azi 
 
Alerg mereu după ziua de mâine, 
Azi nu-s în stare ca să o găsesc... 
Mă-ntorc cu spatele la Timp, pentru a-i spune: 
M-am săturat, nu vreau să te mai urmăresc! 
 
Gata, acum s-a terminat cu joaca, 
Degeaba te ascunzi prin clipele visate, 
Raiului cu speranţe tocmai i-am închis poarta, 
Rămas-am în afara iluziilor moarte! 
 
Nu mă ademeni cu tronul vanităţii, 
Nu vreau să-ţi mai fiu mâine un impostor fidel, 
Doar AZI te chem să vii la Ziua Judecăţii, 
Condamnă-mă, de crezi c-am devenit rebel! 
Alungă-mă-n trecut, dacă te crezi în stare, 
Ca să primesc pedeapsa atunci când m-am născut,
S-alerg din nou, credul, după urmele tale, 
Să-mi amintesc că-n viaţă pe tine eu te-am vrut! 
 
Nu ai curajul să vii la întâlnire, 
Rămâi misterios ascuns în viitor! 
Nu vreau al tău cadou, păstrează-l amintire, 
Doar de ziua de azi mie-mi mai este dor! 
 
Nerostita idee 
 
Oamenii ară câmpul de gânduri germinând, 
sămânţa frumosului increat se zbate 
în brazda pământului ars de nepăsare. 
Nerostita idee moare încet, însetată, 
în arşiţa umanităţii dispreţuitoare... 
Cum ar fi fost, de-ar fi primit apa vie 
a devenirii întru făptuire, 
de-ar fi găsit în omul muritor 
lăcaş de cult pentru vecie? 
Cum ar fi fost dacă, în loc de plugul 
făcut din prezentul anost al decadenţei, 
ar fi primit drept pat Viitorul, 
acel timp nealterat de infamie? 
Ideea, ucisă de omul flămând, 
dispare în brazda cuvintelor mute, 
lasă în urmă Viitorul plângând, 
despărţit mereu de valorile vrute! 
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am născut, 

 

 
Poezia crucii

 

Crucea mea  
E preoția, 
Poartă-n ea 
Și poezia. 
 
Crucea-i rost de mântuire 
Într-o lume de păcate, 
Mi-o asum ca răstignire, 
De Hristos ca să am parte. 
 
Crucea-i viață, 
Crucea-i rod, 
Este poartă, 
Este pod. 
 
Începutul Învierii, 
Biruința Lui Hristos, 
Bucuria primăverii, 
Arma noastră de folos. 
 
Clipa 
Nu moare clipa, 
Se duce-n trecut, 
Stă sub aripa 
Amintirii, tăcut. 
 
Se leagă de minte, 
Se leagă de gând, 
Așteaptă cuminte, 
S-o chem mai curând. 
 
Se îmbracă-n tristețe  
Și melancolie 
Vrea la bătrânețe 
De urât să-mi ție. 
 
Clipă după clipă, 
Anii se adună, 
Pân’ce viața toată 
A rămas în urmă. 
 
Privesc înapoi 
Peste viața mea, 
Clipa de apoi 
Mă va înfia. 
 
Clipe de credință 
Îmi vor fi reper, 
Să iau biruință 
Pentru clipe-n cer. 
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Poezia crucii 

Veniamin BOȚOROGA 
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Rostul vieții 
 
Ce rost are viața 
Fără Tine, Doamne? 
Se pierde speranța, 
Conștiința doarme. 
 
Pustiul se întinde 
Peste al meu suflet, 
Teamă mă cuprinde, 
Plânsu-mi cu regret. 
 
Dar când ești cu mine, 
Doamne-i bucurie, 
Se întorc toate-n bine, 
Cânt prin poezie. 
 
Simt a Ta iubire 
Cum mă ocrotește, 
Când spre mântuire, 
Pasu-mi se grăbește. 
 
Lepădarea de sine 
 
Din străfunduri de ființă 
Se aude o chemare, 
Un ecou în conștiință 
Cere gândului intrare. 
 
Pare-o voce de destin, 
Un mesaj de ursitoare, 
Am să mă smeresc puțin, 
Să ascult a ei strigare. 
 
Ceasul vieții mele bate 
Într-o inimă pustie, 
De atâtea vechi păcate 
S-a pierdut lumina vie. 
 
Mai există o scăpare, 
Sufletul cu drag o spune, 
Dă sinelui lepădare, 
Crucea ca să și-o asume. 
 
Puterea rugăciunii 
Din inimă și minte 
Purtate cu iuțime, 
Se potrivesc cuvinte, 
Să urce spre-nălțime. 
 
Statornic în credință, 
Mă voi ruga mereu, 
Să duc a mea dorință 
În cer, la Dumnezeu. 
 
S-aprinde-n suflet focul, 
Prin har și rugăciune, 
Să pregătească jocul 
De taină și minune. 
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Icoană veche

 
Bibl. Elena OLARIU 

Fluviu de aur, albia  mării transparente
Te născu în miez de noapte,  raza 
Soarelui  înlesnindu-ţi crescutul - 
Icoană fără de ani, icoană străveche 
Pământul de arşiţa amiezii alini  
Şi  sufletul pribeag al trecătorului… 
 
Nemuritoare licoare a vieţii 
Balsamezi răni nicicând cicatrizate 
De vreme; este înscris, prin tine, 
Sfânta văpaie - viaţa să dăinuie… 
 
Astăzi, cu urechea pâlnie, ascult ce ştiu
Străbunii; să cred nu-mi vine şi totuşi 
Viaţa prin lacrimă naşte… cealaltă 
Surată, moartea, înalţă sau coboară în 
Focul nestins pribeagul suflet…. 
Icoană de aur, ne oblădui plânsul lăuntric

 
Libertatea mustangului 
 
Lăsat în grădina cu mere -  anume slobod ,
unui mustang, nu-i veni să creadă 
în libertate… 
Iarba, mult prea crescută, chiar trecută 
de coapse  - 
ascunde trupul, întreg grumazul, de ochiul
privitorului de rând… 
 
Omul, zărindu-l adesea alergând - 
nu-i cunoştea stăpânul, nici pedeapsa lungă
a roibului mustang – 
“să i se coacă sămânţa”, spuneau unii 
“să-i treacă flacără prin sânge”… 
 
Năduşit de-atâta zbenguială 
Coama neagră de grumaz se prinse 
 înroşindu-i-se –  
spuma albă se prelinse sărutând pământul 
fraged încă… 
 
Grădina cu mere roşii, altoite, 
i-ascunde dorul  ce-l cuprinse 
şi visele din pârga vieţii nicicând 
fructificate – 
l-ascunde de urgia nopţilor nicicând 
înmugurite… 
 
Gardul, nevăzut, delimitându-i  zona de acces 
spre celălalt drumeag, 
îi îngrelează  inima şi grea tăcere îl 
cuprinde – 
e singur printre poame, atât  
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Icoană veche 

Bibl. Elena OLARIU - Răducăneni 

Fluviu de aur, albia  mării transparente 

Astăzi, cu urechea pâlnie, ascult ce ştiu 
 

 

Icoană de aur, ne oblădui plânsul lăuntric. 

anume slobod , 

 

ascunde trupul, întreg grumazul, de ochiul 

i cunoştea stăpânul, nici pedeapsa lungă 

 

spuma albă se prelinse sărutând pământul  

i  zona de acces  
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de singur… 
 
“Prea multă libertare strică! îşi zise: 
mă simt bătrân şi copt asemeni ăstor fructe; 
 frumuseţea coamei  de mustang se 
stinge” –  
grădina-i mult prea mare şi urâtu-i 
lung… 
 
Ce bogat e plânsul merelor prin roua 
fiecărei dimineţi 
şi ce sărat e Marele Sărut divin! glăsuieşte-n 
vorbe mute – 
iar grădina, ca o cruce răstignită, 
nu-i răspunde… 
 
Un mustang, prea liber în  livada cu meri plină 
Aţipeşte din picioare,  
ochii larg deschişi zărind 
un biet greier  melancolic – 
Mintea, degrabă îi tresare: “la furnică, la furnică 
mi-e salvarea!... 
 
Coama, altădată udă, năduşeala rău plângându-l, 
 se-ndreaptă şi-n picioare, de cu noapte, 
plin de mustul vieţii încă, sângele, în nări, fierbine 
vâjâindu-i – 
 mintea-i s-aprinde: 
“am aflat secretul vieţii! greierele, la furnică, boabe cere
Eu, din poame pârguite, foamea o voi ostoi…” 
 
Şi-n ostrovul plin de iarbă, merele din pom căzând,
Liniştiră foamea  bietului mustang: crudă şi  
Neliniştită-i viaţa, cu rafale reci şi calde 
ostoirea – 
mărul pârguit şi roşu, poamă ce Stăpânul pedepseşte
dacă frunza o descoperi înainte de apus… 
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plin de mustul vieţii încă, sângele, în nări, fierbine  

“am aflat secretul vieţii! greierele, la furnică, boabe cere 

n ostrovul plin de iarbă, merele din pom căzând, 

mărul pârguit şi roşu, poamă ce Stăpânul pedepseşte 

 

 
Existenţiale

 
 Prof. Corneliu VĂLEANU 

 
1.Viaţa este un perpetuu spectacol de circ,
    Arena eate locul în care exişti. 
    Omul este acrobat. 
 
2.Credinţa în Dumnezeu 
    Este doctorul sufletului şi al trupului.
    Păstreaz-o vie în tine cât trăieşti. 
 
3.Curge prin venele noastre 
    ADN-ul cosmic. 
    Eternul dar din seva acestuia. 
 
4.De ce există Universul? 
    Răspund simplu: 
    Trebuia să exist şi eu. 
 
5.Timpul ce va urma 
    Este timpul speranţei. 
    Crede în el. 
 
6.Fulgul de nea născut în cer 
   Nu trăieşte mult. 
   Acelaşi destin ca al omului. 
 
7.Cu rădăcinile-n nadir,cu vârful în zenit,
   Ars de soare,bătut de vânt, 
   Copacul moare în picioare. 
 
8.Timpul curge prin noi 
    Ca apa râului. 
    Nu ştim când şi unde se va opri. 
 
 
9.Marea e în furtună, 
   Valurile se sparg de ţărm. 
   Gândurile omului. 
 
10.Ne cunoaştem duşmanii, 
    Dar ne trădează prietenii. 
    Lecţie de viaţă. 
 
11.Savurează în tihnă paharul 
     Cu miere şi cu venin. 
     Amândouă sunt licori pentru tine. 
 
12.Dincolo nu-i nici Rai ,nici Iad, 
     Chiar dacă ai vrea să crezi. 
     Totul este aici cât trăieşti. 
 
 
13.Caut în pădurea gândurilor 
     Adevărul veşnic. 
     Dar nu-l găsesc. 
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Existenţiale 

Prof. Corneliu VĂLEANU - Iaşi 

1.Viaţa este un perpetuu spectacol de circ, 

Este doctorul sufletului şi al trupului. 

n nadir,cu vârful în zenit, 
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14.Ieri,azi,mâine, 
     Totu-i în noţiunea de timp 
      Numit veşnicie. 
 
15.Nu scoate din cămara minţii 
     Amintirile neplăcute. 
     Sunt cancerul sufletului. 
 
16.Cutremure.Secete.Inundaţii biblice. 
     Foamete.Molime .Războaie. 
     Dar omenirea merge înainte. 
 
17.Dincolo de moarte 
     Nu mai este nimic. 
     Doar sufletul pleacă spre stele. 
 
18.Piaţa mare a cetăţii 
     E un furnicar de oameni. 
     Pădure în freamăt. 
 
   
19.De nu te faci înţeles, 
     Zadarnic te zbuciumi. 
     Strigăt în furtună. 
 
20.E învingător 
     Cine ştie să ierte. 
     Suflet linştit.   

 

 

„Furcile Caudine” 
 

 

Tot mie însumi 
 
Am meserie grea în lume 
Dar şi un gând izbăvitor: 
Mă voi alege cu’n renume: 
... Epigramistul perceptor.  
 
Unui volum de poezii a cărui apariţie a premers
cu puţin premierea câtorva cărţi mediocre de 
către S.S.R.(n.n. Societatea Scriitorilor din România)
 
L-am citit, trei zile-acum 
Şi-am rămas contrariat: 
Când e-atât de prost volum 
Cum n’a fost laureat ? 
 
Unei cărţi de succes 
 
C’a avut succes atâta 
Nu e lucru eminent: 
Câte muşte nu s’adună 
Şi pe lângă excrement ?! 
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Ion PENA 

Unui volum de poezii a cărui apariţie a premers 
 

.(n.n. Societatea Scriitorilor din România) 

Unei edituri în criză 
Editura N. lucrează 
La o carte „FALIMENTUL”; 
Unii zic: „- Îşi editează 
Mai degrabă ... testamentul”. 
 
Unui scriitor 
 
...”E scriitor cu mult talent”! 
Întreaga critică l-a uns; 
Dovadă: opera-i măreaţă 
Şi în ... closete a pătruns. 
 
Altui scriitor 
 
Trăieşte cu speranţa 
Celebru să ajungă 
Şi după cât se pare 
Speranţa-i va fi lungă. 
 
Unui romancier prost 
 
Chiar să fiu şi obligat 
Declar în public că, mai bine, 
Mă învoiesc să fiu tăiat 
Decât să te citesc pe tine. 
 
Unui scriitor premiat 
 
Citii mai eri, întâmplător, 
Că undeva te-au premiat; 
Un just motiv să te ignor: 
-„A! ăsta e ... realizat.” 
 
Unei reviste 
 
Ea „Libertatea” se numeşte 
Dar fiindcă pute a latrină 
Mai bine, vai, se nimereşte 
  ...”Revista libertină”. 
 
Omului care a văzut moartea 
 (piesă de Victor Eftimiu) 
 
Ce-ai spus e minciună 
Legată cu aţa: 
Dacă vedeai ... moartea 
Nu mai vedeai ... viaţa. 
 
Lui Nicolae Iorga 
 
Că-i uriaş eu nu contest 
Cum unii fac – orbiţi de ură 
Ci, dimpotrivă, întăresc: 
E formidabil ... la statură. 
 
Extraordinar  
 
Nu cred în semne şi minuni 
Cum alţii’n orice bagatelă 
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Dar eri văzui pe domnul Iorga 
... Fără eterna sa umbrelă. 
 
Tot lui Nicolae Iorga, după ce am aflat că directorul ziarului 
său personal „Neamul Românesc” este un anume Cocoş 
 
Acu’nţeleg de ce trezeşti 
Pe unde mergi, ilustre moş, 
Atâta lume – doar e simplu: 
Ai avangardă un ... cocoş. 
 
Ilustrul istoric a avut o viaţă întreagă un amic devotat în D. 
Munteanu-Râmnic.(Ziarele, cu o ocazie oarecare
 
Meditez cu întristare, 
Pentru scumpul său amic: 
Iorga este foarte mare, 
Râmnic este foarte mic. 
 
După citirea volumului de poezii „Bulgări şi ste
Crevedia 
 
Constatai – perfect lucid –  
Că nu-s bulgări şi nici stele 
Ci’ntre bulgări şi’ntre stele, 
Carevasăzică ... vid. 
 
La epigrama de mai sus, N. Crevedia, răutăcios cum este, 
mi-ar răspunde cam aşa,  ca la vale (de fapt răspunsu
atât de spiritual ca şi epigrama şi de aceea îl dau cu toată 
plăcerea în locul lui) 
 
Îţi citii sediţiunea 
Şi deloc nu-mi pare rău; 
Vidul nu e’n cartea mea 
Ci e tot în capul tău. 

 
Dedicații 

 
Dr. Alexandru VÎLCU 

  ,,Domnului Academician Victor Lăcusta” 
 
          Vă știu ca personalitate 
          Cu grad major de demnitate, 
          Ca luptător pentru dreptate 
          Nu tolerați atrocitatea. 
 
          Nu tolerați nemernicia, 
          Obrăznicia, lăcomia, 
          Respingeți și slugărnicia 
          Și prețuiți, doar, omenia. 
 
          Și lucrul practic și știința 
          Le îmbinați cu sârguință, 
          Căci nu-i nimic cu neputință 
          Când mare este străduința. 
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Tot lui Nicolae Iorga, după ce am aflat că directorul ziarului 
său personal „Neamul Românesc” este un anume Cocoş  

Ilustrul istoric a avut o viaţă întreagă un amic devotat în D. 
Ziarele, cu o ocazie oarecare) 

ulgări şi stele” de N. 

La epigrama de mai sus, N. Crevedia, răutăcios cum este, 
(de fapt răspunsul  e tot 

atât de spiritual ca şi epigrama şi de aceea îl dau cu toată 

Dr. Alexandru VÎLCU – Chișinău 
 

          În ochii mei sunteți perfect, 
          Stăpân pe situație, corect, 
          V-aduc urări în mod direct, 
          Cu multă stimă și respect. 
 
,,Domnului Academician Gheorghe Ghidirim
 
          Un medic bun ca Dumneavoastră,
           Maestru-n arta vindecării, 
           La straja sănătății noastre 
           De veghe stă, calmând durerea. 
 
,,Domnului Director General al CNȘPMU profesor Gheorghe 
Ciobanu”  
               Ați ajuns în vârsta toamnei, 
               Când se numără bobocii, 
               V-au adus și domni și doamne,
               Amintirile epocii... 
 
               Farmecul copilăriei, 
               Școala, viața studențească, 
               Misterul căsătoriei 
               Și-apoi grija părintească. 
 
               Iar acuma, cu plăcere, 
               Vă îngrijiţi de nepoței, 
               Căci asta-i cea mai mare avere,
               Agonisită de bunei. 
 
,,Colectivului CNȘPMU” 
 
          Spital obișnuit, cu medici de urgență,
          Acolo unde-i cheamă, își fac ei aparen
          Ca niște brazi puternici se-avântă
          Cu orice maladie se isprăvesc ușor.
 
          Spital obișnuit, cu mândre asistente,
          Cu zâmbetul pe buze, drăguțe și atente,
          Cu pasul lor zburdalnic, când trec pe coridor,
          Ademenesc bărbații, uitând de boala lor.
 
,,Domnului Director al CNȘPMU Liviu Vovc
 
              Șaizeci de ani e-o vârstă interesantă,
              Cu realizări valorificate-n timp,
              Cu bucurii și retrăiri stresante, 
              Cu împliniri și-urcușuri spre Olimp.
 
,,Șefului secției hemodializă Dumitru  Mastac
 
              Această agendă e pentru ședințe,
              În ea veți nota și luări de cuvânt,
              Și planuri, tocmite cu iscusință,
              Fiind aplicate cu discernământ.           
 
,,Unui amic amărât” 
           De câte ori, pe neașteptate, 
           Ajungi în chirurgia doi, 
           Să fie oare-o legitate, 
           Că se întâmplă-anume joi?  
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,,Domnului Academician Gheorghe Ghidirim” 

Un medic bun ca Dumneavoastră, 

 

ȘPMU profesor Gheorghe 

și domni și doamne, 

i cea mai mare avere, 

șnuit, cu medici de urgență, 
ei aparența, 

avântă-n ajutor, 
șor. 

șnuit, cu mândre asistente, 
țe și atente, 

Cu pasul lor zburdalnic, când trec pe coridor, 
ții, uitând de boala lor. 

ȘPMU Liviu Vovc”  

o vârstă interesantă, 
n timp, 

și retrăiri stresante,  
șuri spre Olimp. 

Șefului secției hemodializă Dumitru  Mastac”  

ședințe, 
ți nota și luări de cuvânt, 

Și planuri, tocmite cu iscusință, 
Fiind aplicate cu discernământ.            
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           E timpul, cred eu, de concluzii, 
           Fiind din fire cam romantic, 
           Te lași de orișice aluzii 
           Și faci controlul profilactic. 
 

 

La o ședință parlamentară
 

Vasile  LARCO
Cuminți stăteau toți cei din sală, 
Deși era cam zăpușeală, 
Nici musca nu s-a auzit… 
Normal, de-atâta sforăit! 
 
Evoluție 
 
Maimuța coborî din pom 
Și-a devenit, prin muncă, om 
Din nou pe ram de-ar fi să fie,  
Ea n-ar mai face-așa prostie! 
 
După  Reformă               
                                                                                   
Schimbarea s-o-nțelegi nu poți,                                                            
E-o situație bizară:                                                                             
Aveam o țară fără hoți,                                                                    
Acum sunt hoți, dar n-avem țară!    
                                                       
Noe  către  lume 
                                                                                     
Opriți, în grabă, poluarea, 
Că-i prea întunecată zarea 
Și gros ni-e fumul pe pleoape… 
Semn că potopul e pe-aproape! 
 
Săteancă  inventivă                                             
 
Văzând că soțul n-o iubește,                                    
Și de aici fiind necazul,                                             
Vecina i-a propus un... pește,                                    
Dar ea a populat tot iazul.   
                                     
Anomalii 
 
E trist, ca faptul ne-mpăcării, 
Să mori și printre vii să nu revii; 
De foame pe Grânarul țării,  
De sete, pe cărarea dinspre vii! 
 
Plafonare 
 
Urmașii, splendide comori, 
Învață, totul să rețină, 
De se ajunge, uneori, 
„Să-nvețe oul pe găină”! 
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ședință parlamentară 

Vasile  LARCO                                          

                                                                                    
țelegi nu poți,                                                             

ție bizară:                                                                              
țară fără hoți,                                                                     

                                                                                      

 

ște,                                     
Și de aici fiind necazul,                                              

ște,                                     

Din  nou  alegeri 
 
Mai credem încă în minuni, 
Când sunt alegeri, se-nţelege,               
Şi-i vom alege pe cei buni… 
De vom avea de unde-alege. 
 
Gând  nostalgic                                             
 
Foarte rău o fost odată                                          
Când era bunica fată;                                           
Oamenii tot sărăceau...                                         
Căci munceau și nu furau!                                        
 
Frumoasei asistente de la cardiologie
 
Cu tratamentul nu sunt de acord, 
Oricât ar fi de eficace; 
Mi-ai pus, duduie, monopol pe cord, 
Dar lasă-mi inima în pace!  
 
 Afaceristului  necinstit                              
 
Cum se mai întoarce roata                                     
Spun concis doar într-o strofă:                            
Când strângi banii cu găleata          
Poți ușor s-ajungi în... cofă!      
 
Sfat  conjugal 
 
Oricărui soț, în luna cea de miere, 
Ce e cuprins de-al geloziei val, 
Din săptămâna chioară i se cere 
Să-și pună zilnic ochelari... de cal! 
 
 După  Nunta  de  Aur 
 
E o strașnică plăcere 
Când merg soții să se culce; 
Luna nu o fi de miere, 
Dar în schimb... e somnul dulce. 
                                                     
Precept 
 
La icoană-i de păstrat 
Ghidul de învățătură: 
Teoria ți s-a dat, 
Însă practica se fură! 
 
În  Împărăția  Timpului  
 
El, omul, ştiutor de carte, 
Ocupă locul său aparte 
Şi-i un segment din infinit, 
Iar ca segment e mărginit. 
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nţelege,                

ând  nostalgic                                              

Foarte rău o fost odată                                           
Când era bunica fată;                                            
Oamenii tot sărăceau...                                              

și nu furau!                                         

Frumoasei asistente de la cardiologie 

tit                               

Cum se mai întoarce roata                                      
o strofă:                             
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Fuiorul 
 

 Camelia CLENCI 
 
Din fuiorul Tău de lumină 
Ai tors viață pentru noi 
Și-ai dăruit fiecăruia un ghem 
 
Să ne bucurăm... deșirându-l 
De-a lungul timpului, mereu... 
 
Ca până la sfârșit să-l colorăm 
Cu  trudă, cu exepriențele noastre. 
 
Și, uneori, Doamne, am pus în el 
Fericirile si tristețile, deopotrivă, 
În înălțări și căderi  
Și le-am înnodat 
Cât mai trainic... 
 
Și numai Tu, Doamne, 
Numai Tu îl poți desface... 
 
Curcubeul 
 
Pe-o stâncă-naltă, însingurată 
Cu-a mele gânduri stau la sfat. 
Ploaia se strecoară printre ele, picurată 
Iar zarea întinde  Curcubeul ce ni s-a dat. 
El pare un Suflet Mare,  arcuit, 
De la apus și pân` la răsărit, 
Iar cerul, marea, focul și soarele 
S-au mutat în culorile sale. 
Parcă ar vrea să ridice pământul 
La rang mai mare să fie-nălțat 
În ierarhia cu stele din cerul 
Unde Cuvântul s-a întrupat. 
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Camelia CLENCI  

Tara Dacului 
 
Unde e țara dacului, nemuritoare? 
Au vrut să o atârne-n cui… 
Unde e demnitatea lui, nepieritoare? 
Au vrut să o strivească sub călcâi… 
O! voi nătângi cu violența-n suflet 
Distrugeți neamul nostru, fără cuget, 
Pe cei mai buni îi sugrumați făr' milă 
Și luați voi răul…ca virtute...ce silă! 
Unde-i iubirea ce Hristos a vrut-o? 
Între frați, neamuri, să fie ca redută. 
Fără trădarea ce l-a osândit 
Fiți ca Baraba atunci când L-a iubit. 
Din colbul țărânii voi vă ridicați 
Și puneți cușma dacului pe frunte, 
Cu demnitate-n suflet, treji să stați 
Și gândul drept pe dușman să-l înfrunte.
Vă luați ca arme virtuțile în tolbă 
Și săgetați pe cel întunecat... 
Striviți-i ochii învolburați cu ură 
Cu al iubirii scut  v-acoperiți îndat'. 
 

 

Back home
 

Cipolla LUCA 
 
Roteando, 
le mie cellule ho sperso 
e donato al vento, 
intrecciate a fili di 
arabesco.. 
note indecifrabili 
che raccolgo 
nel meccanismo simile 
ad orologio squassato e 
sei tu, sono io, 
riportati a casa 
feriti; 
ci ridestiamo colore, 
iridi, papaveri 
e spighe che  
lavano il dolore 
nell'aura d'ambra che avvolge il sangue speso
e lo perde dentro 
un semplice ricordo.. 
 
Back home 
 
Rotind, 
celulele mi-am pierdut 
și dăruit vântului, 
împletite la firele de   
arabesc.. 
note indescifrabile  
pe ce le adun 
în mecanismul similar 
unui ceas zguduit și 
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l înfrunte. 

Back home 

LUCA - Cesano Boscone, Italia 

nell'aura d'ambra che avvolge il sangue speso 
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ești tu, sunt eu,  
readuși acasă 
răniți; 
ne redeșteptăm culoare, 
curcubeie, maci 
și spice care 
spală durerea 
în aura ambrei înfășurând sângele risipit    
și-l pierde într-o 
simplă amintire.. 
 
Cleopatra 
 
Eri raccolta all'ombra 
dei pensieri-nebbia, 
quella madre 
che più non scorgo, 
eclissata dal mio ego, 
un deserto 
che l'immagine risalta. 
Cleopatra, 
temevi un dì la serpe, 
dico, anche di pezza, 
e fra le dita leggevi 
il mio destino..poi, 
scivolata nello spazio d'un atomo, 
vidi la tua forma 
accecarmi 
ed il mio sguardo 
teso 
ad una goccia di rimpianto 
e di beata gioia.  
 
Cleopatra 
 
Erai reculeasă la umbra 
gândurilor-ceață, 
mama aceea 
pe ce n-o mai zăresc,  
eclipsată de egoul meu, 
un deșert 
pe care imaginea îl subliniază.    
Cleopatra, 
o zi te temeai de șerpii, 
vreau să spun, și din cârpă,    
și între degete citeai 
destinul meu..apoi, 
alunecată în spațiul unui atom, 
văzui forma ta 
să mă orbească 
și privirea mea  
țintită 
spre o picătură a regretului  
și a bucuriei fericite. 
 
Chiara d'Assisi 
 
Le tenebre si fan leggere 
e rischiaran d'improvviso, 
non è facile contare le promesse disattese.. 
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ma tu, correndo su prati rossi, fossi, 
hai cancellato una lacrima 
e l'istante precedente. 
La casa era dismessa, 
misero sdentato sorriso, 
la tua mano accogliente 
a porgere il pane. 
Scesi anch'io 
e t'aspettava il matto 
in partenza per Roma, 
inciampai e per un istante.. 
l'acqua smise di segnare il ruscello, 
non più un sussurro 
o verso d'allodola.. 
mi reclamò la notte.  
 
Clara din Assisi 
 
Tenebrele se ușurează  
și însenină deodată, 
nu sunt ușor de socotit promisiunile înc
dar tu, alergând pe pajiști roșii, șanțuri,
ai șters o lacrimă 
și clipa mai devreme. 
Casa era părăsită, 
zâmbet mizer și știrb, 
mâna ta primitoare 
care întindea pâinea. 
Am coborât și eu  
și te aștepta nebunul  
plecând spre Roma, 
m-am împiedicat și pentr-o clipă.. 
apa se lăsa de imprimat pârâul, 
nu mai un șopot  
sau viers de ciocârlie.. 
mă reclamă noaptea. 

 

Creația…
 

Prof. Petru
 
Creația este dumnezeire, 
Atâta doar rămâne-n urma noastră 
Ca-n noapte o lumină la fereastră 
Aprinsă dintr-un dor de nemurire. 
 
Iar amintirea-i ca o floare-n glastră, 
Ca o dovadă vie de iubire, 
Să-nsenineze-o clipă de mâhnire 
Și să-nfrumusețeze lumea voastră. 
 
Dar, pentru asta, ia-ți îndemn și scrie 
Să prindă viață coala de hârtie, 
Nu trebuie decât să ai menire. 
 
La masa ta de scris te ostenește 
Că scrisul care mi te veșnicește 
E har, e fatum și nefericire. 
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încălcate.. 
ști roșii, șanțuri, 

ția… 

Prof. Petruș ANDREI - BÂRLAD 
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       Crescusem… 
 
Crescusem căprioara în ogradă 
De când era orfană și plăpândă 
și devenise într-atât de blândă 
încât veneau copiii să o vadă. 
 
Hainul însă sta mereu la pândă 
În stare chiar să-mi intre în livadă 
Dacă-l prindeam, eu, îl făceam grămadă 
De nu-i mai trebuia altă osândă. 
 
Atrasă de gustoasa buruiană, 
Ea a ieșit dăunăzi în poiană 
Și s-a întors în piept c-o rană-adâncă. 
 
Stătea-n genunchi cerând parcă iertare 
Și-n cea din urmă caldă-mbrățișare, 
În ochi îi stăruia lumina încă. 
           
      Omul bestie 
 
,,Să ne iubim!”, cum spune psaltul 
Dar omul este lup cu altul, 
Deși trăiesc în societate, 
Sunt unii bestii, din păcate. 
 
Îi vezi, ca-n junglă, pe șosele 
Când te pot face bucățele 
De nu le dai întâietate, 
Că dânșii au mereu dreptate. 
 
Și pe oricare dintre rute, 
Vei întâlni tot timpul brute, 
Dar și în medii elevate 
Mai dai de o calamitate. 
 
Și vezi un chip mustind de ură 
De vrei să faci literatură 
Că și în viața literară, 
Un om e OM iar altu-i fiară. 
 

 

Omagiu satului meu 
 

 Vasile RUSU – Ciocmani, 
 
De-aș fi poet, te-aș ridica în slăvi! 
Și toate frumusețiile ți le-aș cânta, 
Sătucul meu cu aer de otavă 
Pe unde merg eu port icoana ta. 
 
Să îngenunchi, îmi vine, de departe 
În fațaa amintirii tale scumpe, 
Când mă gândesc că pentru carte 
Am sta, de tine a mă rupe... 
 
Dar nu m-aș străina de tine 
Pentru o lume de comori și lux! 
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Ciocmani, Sibiu 

Vin gândurile-n jur, în serpentine, 
Și visurile toate sunt un flux 
 
Pe deal biserica veghează morții 
Și viilor, de Iad le-aduce-aminte, 
Că Raiu-ncepe-aici, din pragul porții, 
Pentru cei ce au...un strop de minte! 
 
În piață, apa cea mai bună-o bei! 
În școală pruncii se îmbogățesc. 
De prin livezi – arome de știubei 
Pe satul pașnic, tainic se lățesc. 
 
La clipa de răscruce-aș vrea să vin la tine
Că nu te dau pe-o lume, pe tot ce-n ea e bine!
 

Patimă 

Carmen Rozaura ANGHELU

Iubirea mea rămasă netrăită 
Se întoarce iar și iar la tată blând 
Înalt, frumos, bizar 
Rostind în nopți de duh acoperite. 
 
Poeme lungi nemăsurate dezmărginite-
Închise-n în turnuri moi și pline de-nțelesuri.
 
Iubirea mea rămasă netrăită 
Stafidizată 
Inocentă și neatinsă de păcat 
Se-ntoarce-n cercul (zis perfect) a lui Nichita
Din care plouă în Martie 
Prin vii mansarde 
Atingeri neștiute 
Doar de cer îngăduite… 
 
Gol 
 
Pușca mea frumos întristată 
Spre tine amintire de sărut și umbră 
Încă mai tace firavă, nevolnică 
Unealtă demonstrativă. 
 
Gândesc pajiști în afara timpului 
Oricum nelocuit 
Visez misterul neștiut al celorlalți în șoaptă și frică
Nefățarnica frică, soră cu somnul lipsă al marilor lucizi
Încătușați în vitrine triumfaliste și triumfătoare
Purtând etichete învechite 
Perpetue 
Insalubre cu „așa nu” 
Reguli și reguli 
Văzute, nevăzute 
Ascunse sub zâmbete veștede 
Înfiorător de prezente în falsa 
Sincera noastră viață 
Și tăcerea e scumpă și-nceată 
Prelinsă pe fața poetului 
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ș vrea să vin la tine 
n ea e bine! 

 

Carmen Rozaura ANGHELUȘ - Huși 

-n fond 
țelesuri. 

n cercul (zis perfect) a lui Nichita 

știut al celorlalți în șoaptă și frică 
țarnica frică, soră cu somnul lipsă al marilor lucizi 
șați în vitrine triumfaliste și triumfătoare 
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Lacrimă amară goală de speranță. 
……………………………………. 
Pușca mea nu-i pușca mea frumos întristată spre tine
Mine 
Amintire de sărut și umbră 
E vis nevisat. 
 

 
 

Despre înţelepciunea minţii şi nu numai

Bibl. Elena OLARIU 

         Fratele meu de suflet, plin de înţelepciune, când un 
al casei se clatină, să avem mare grijă să nu ni se dărâme 
întreaga clădire…Numaidecât trebuie luate măsuri de întărire a 
pilonului, să-l cizelăm dar, nu înainte de a săpa de jur
împrejurul acestuia să vedem ce este putred… Nu va fi ca 
dinainte;  cu siguranţă! Cel puţin s-au făcut grilaje de susţinere. 
Unde ai văzut, fratele meu de suflet, o casă să dăinuie în  vreme 
cu doar trei stâlpi de susţinere?! Nu este un simplu scăunel unde 
să se aşeze gospodina când umple doniţa cu laptele cald, 
îmbietor de la ugerul vacii şi nici măsuţa cu trei picioare 
rotundă, ca la Cavalerii Mesei Rotunde, unde Bătrânul Tată să 
porţioneze mămăliguţa fierbinte, fierbinte cu  un fir de aţă albă, 
aproape transparentă… 

 Echilibrul vine din interior: al clădirii sau al suflet
Şi cel care cumpăneşte lucrurile mai întâi după care trage liniile 
este Stăpânul. Maestrul. El face schiţele, tomuri întregi de hârtie 
mototolită sau nisip netezit apoi, milimetric dar în consonanţă 
cu lucrătorii, întăreşte pilonul. Sau îi prelungeşt
cercul de foc  apără pe om de gura abraşă dar flămândă a 
lupului… 

Nu constructorii au ultimul cuvânt! Stăpânul hotărăşte! 
Chiar dacă acceptă înscrierea la cuvânt – fiecare are dreptul la 
replică, cel din urmă dă verdictul! Stăpânul casei!
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șca mea frumos întristată spre tine 

 

Despre înţelepciunea minţii şi nu numai 

Bibl. Elena OLARIU - Răducăneni 

Fratele meu de suflet, plin de înţelepciune, când un stâlp 
al casei se clatină, să avem mare grijă să nu ni se dărâme 
întreaga clădire…Numaidecât trebuie luate măsuri de întărire a 

l cizelăm dar, nu înainte de a săpa de jur-
împrejurul acestuia să vedem ce este putred… Nu va fi ca 

au făcut grilaje de susţinere. 
Unde ai văzut, fratele meu de suflet, o casă să dăinuie în  vreme 
cu doar trei stâlpi de susţinere?! Nu este un simplu scăunel unde 
să se aşeze gospodina când umple doniţa cu laptele cald, 

a ugerul vacii şi nici măsuţa cu trei picioare – 
rotundă, ca la Cavalerii Mesei Rotunde, unde Bătrânul Tată să 
porţioneze mămăliguţa fierbinte, fierbinte cu  un fir de aţă albă, 

Echilibrul vine din interior: al clădirii sau al sufletului. 
Şi cel care cumpăneşte lucrurile mai întâi după care trage liniile 
este Stăpânul. Maestrul. El face schiţele, tomuri întregi de hârtie 
mototolită sau nisip netezit apoi, milimetric dar în consonanţă 
cu lucrătorii, întăreşte pilonul. Sau îi prelungeşte viaţa precum 
cercul de foc  apără pe om de gura abraşă dar flămândă a 

Nu constructorii au ultimul cuvânt! Stăpânul hotărăşte! 
fiecare are dreptul la 

replică, cel din urmă dă verdictul! Stăpânul casei! 

 Mă duce gândul la marinarul ce toată viaţa şi
petrecut-o conducându-şi corabia; mai mică sau mai mare ca 
dimensiune, pe apele dulci ori sărate ale oceanelor, indiferent de 
vreme, bătaia vântului, ceas de ceas – 
cu grijă, peste fire uneori, îşi duce la destinaţie călătorii. Sau 
marfa pentru care a semnat un contract.

 Ca şi noi în oceanul uscat al timpurilor, el, marinarul 
traversează apele, de multe ori tulburi pentru că 
aşteaptă familia, un loc mai bun de muncă, de ce
necunoscut, de a lăsa în urmă dureri, înfrângeri, lăcrimări de 
răni nicicând cicatrizate… 

Aidoma acestora, şi noi, pasageri trecători pe valurile 
apelor, cu căpitanul în frunte, lăsăm în urmă un buletin plin de 
cifre, unde locul zbuciumat al nopţilor l
sufletească şi împăcarea cu sine… 

Acum, poate ultima cursă, va ajunge la mal; se va opri. 
Pentru o zi sau totdeauna… Ori doar o bucată de vreme: să
depene amintirile într-un altfel de registru 
seamă!... .Nimănui. şi nici inima nu-i va mai bate aventuros…

Nici inima, biata de ea, nu-l mai ascultă de o bucată de 
vreme… nu mai bate aventuros ca la începuturi…

Fratele meu plin de înţelepciune, legătura dintre cârma 
corăbiei şi inima căpitanului este ca un fel de lo
peste timp: mănâncă împreună, având grijă să nu schimbe 
direcţia vasului, vorbesc împreună în nopţile cu lună plină sau 
când  îi înspăimântă cucuveaua ori se înalţă mai mult decât ar 
trebui valurile mânate de curenţii reci, imparţiali, se 
îmbrăţişează când un junghi le traversează trupurile…

Şi plâng; unul, spălând cu lacrimi sărate obrazul ars de 
soare şi celălalt, răcorindu-şi motoarele cu sărătura apelor 
oceanului. Tulburi amândouă. 

Corabia nu acostează singură. Niciodată. Fratele meu 
de suflet, pe  valurile tulburi ale oceanului, fără cârmă dibace şi 
chibzuinţă marinărească, lui, Căpitanului i s
Este ca o logodnă a sufletului – nescrisă, ce
patul din scândură, tare, spălată de sărătura apelor ca şi p
uzată, uzată dar cu amintiri de neşters îi acoperă hainele; nu mai 
are vreme să-şi pună pijamale, nu mai are vreme de bărbierit; 
oglinda sa este interminabila apă a oceanului: verde sau albastru 
marin, tulbure cu valuri mari sa molcome, unde balene 
adevărate sau imaginabile îi urmăresc mersul, cu albatroşii ce
anunţă din vreme   schimbarea vremii ca şi alintul acestora când 
îl surprind pierdut în gânduri… 

Pe umeri, un porumbel voiajor îl trezeşte din visare; 
alături de acesta deapănă intimităţi greu de spus; lumea este rea 
sau bună, lumea, la fel ca marea este agitată şi tulbure. Ochii 
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ă duce gândul la marinarul ce toată viaţa şi-a 
şi corabia; mai mică sau mai mare ca 

dimensiune, pe apele dulci ori sărate ale oceanelor, indiferent de 
 din zi ori miez de noapte, 

ire uneori, îşi duce la destinaţie călătorii. Sau 
marfa pentru care a semnat un contract. 

Ca şi noi în oceanul uscat al timpurilor, el, marinarul 
traversează apele, de multe ori tulburi pentru că dincolo îi 
aşteaptă familia, un loc mai bun de muncă, de ce nu, fuga în 
necunoscut, de a lăsa în urmă dureri, înfrângeri, lăcrimări de 

Aidoma acestora, şi noi, pasageri trecători pe valurile 
apelor, cu căpitanul în frunte, lăsăm în urmă un buletin plin de 

opţilor l-a luat liniştea 

Acum, poate ultima cursă, va ajunge la mal; se va opri. 
Pentru o zi sau totdeauna… Ori doar o bucată de vreme: să-şi 

un altfel de registru – fără să mai dea 
i va mai bate aventuros… 

l mai ascultă de o bucată de 
ca la începuturi… 

Fratele meu plin de înţelepciune, legătura dintre cârma 
corăbiei şi inima căpitanului este ca un fel de logodnă nescrisă  
peste timp: mănâncă împreună, având grijă să nu schimbe 
direcţia vasului, vorbesc împreună în nopţile cu lună plină sau 
când  îi înspăimântă cucuveaua ori se înalţă mai mult decât ar 
trebui valurile mânate de curenţii reci, imparţiali, se 
mbrăţişează când un junghi le traversează trupurile… 

Şi plâng; unul, spălând cu lacrimi sărate obrazul ars de 
şi motoarele cu sărătura apelor 

Corabia nu acostează singură. Niciodată. Fratele meu 
suflet, pe  valurile tulburi ale oceanului, fără cârmă dibace şi 

chibzuinţă marinărească, lui, Căpitanului i s-ar scufunda vasul. 
nescrisă, ce-i leagă peste timp: 

patul din scândură, tare, spălată de sărătura apelor ca şi pătura 
uzată, uzată dar cu amintiri de neşters îi acoperă hainele; nu mai 

şi pună pijamale, nu mai are vreme de bărbierit; 
oglinda sa este interminabila apă a oceanului: verde sau albastru 
marin, tulbure cu valuri mari sa molcome, unde balene 
devărate sau imaginabile îi urmăresc mersul, cu albatroşii ce-i 
anunţă din vreme   schimbarea vremii ca şi alintul acestora când 

Pe umeri, un porumbel voiajor îl trezeşte din visare; 
intimităţi greu de spus; lumea este rea 

sau bună, lumea, la fel ca marea este agitată şi tulbure. Ochii 
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roşi ai porumbelului privesc în ochii căpitanului; îi îngăduie 
plânsul inimii. Nu-i dă sfaturi. La ce bun!_ Din vreme în vreme 
însă, ciupindu-l de ureche îi  spune: Răbdare! Răbdare! Drumul 
este lung dar Speranţa  nu moare… 

Aidoma acestor pasageri trecători,  căpitanul vasului 
scapă un „Ehhh!!” după care, punându-şi mâna streaşină la ochi 
cuprinde zarea cu privirea. Nemărginita zare.. Infinitul. El, o 
boabă de muştar în Grădina de Aur a eternităţii, el un visător  
plin de înţelepciune care ar voi să  fim mai buni, mai toleranţi, 
mai  harnici şi nu cerşetori la porţile altora… El care duce şi 
aduce oameni plini de griji, plin de vise, oameni care ar voi să 
domine lumea ori să oprească timpul… 

Cutez, fratele meu de suflet, să redau ceva din 
dimensiunea incomensurabilă a Macrocosmosului; ce suntem 
noi faţă de Univers!? Biete furnici – mai mari sau infime; 
căutăm de zor, căutăm drum către muşuroiul sufletului unde să 
adunăm, zilnic, oceane întregi de resturi; pândim la colţ de 
stradă alte furnici, din altă castă şi – pentru supremaţia saţietăţii, 
scoatem colţii. Însoţite de cuvinte abraşe, înmagazinăm , 
continuu noi forme de atac – războiul sufletului necenzurat, 
neprimenit cum ne este memoria, privirea, auzul: arhipline… 
poate de aceea nu mai răspunde la comenzile celelalte… 

          

Să dezbrăcăm omul vechi, îmi vei spune! Cum să 
dezbraci omul vechi de hainele în care s-a obişnuit deja!? 
Numai şi numai dacă şi el are voinţă…Apoi, unde să adăstezi 
atâta materie ruginită?!  

În apă?! Fântânile au secat. În groapă? Au fugit 
malurile şi  hăul care s-a format te cuprinde în îmbrăţişarea-i… 
pe tine şi pământul-Mamă. Să laşi, la vedere, în livadă, în curte, 
grabnic se citeşte neizbânda atâtor ani. 

Cine adună fiare vechi rugineşte odată cu ele! Aurul 
străluceşte şi pe întuneric. Aurul minţii. Este un fel de amestec 
de nobleţe şi preţuire a frumosului; dă culoare şi gust rafinat 
celui ce-l poartă cu  înţelepciune: cuvântul. Acesta este aurul 

sufletului!  Celălalt, cine aleargă cu limba scoasă după el, 
ajunge la ipocrizie, laşitate, afişare deşartă. Tot ce-i mult strică. 

Mai este un fel de aur, fratele meu plin de înţelepciune: 
aurul iubirii dezinteresate. De fapt, adevăratul aur. Nu există 
nici un fel de aliaj în compoziţia acestuia. Mai degrabă un liant 
între speranţă, credinţă, rugăciune – un fel de jertfă personală, 
îmbrăcată cu hainele milosteniei, a abstinenţei de la fapte 
fatidice. Se numeşte IUBIREA DIN AUR. PUR. Iubirea 
interioară ce se naşte prin focul nestins din cuptorul sufletului; 
cine ştie a-l menţine viu, aprins continuu, dacă vrei, prin topirea 
fierului acumulat de-a lungul vremii, dă naştere lavei. Lava de 
aur care luminează pe întuneric şi pe care – de la distanţă, o pot 
observa asceţii. Şi Dumnezeu.  

E ca un fel de cutumă unde toţi ascultă de vocea inimii, 
unde privirea tuturor este aidoma cu blândeţea copilului 
nevinovat prins asupra unui fapt inedit: stricarea unei jucării. 
Roşeaţa din obraji îii dispare numai după ce Stăpânul îl iartă 
deşi poate jucăria era stricată… 

               Catedrala din... suflet 
 

         „Suferim fără rost: pentru că în dragoste se află sămânţa 
creşterii noastre. Cu cât iubim mai mult, cu atât suntem mai 
aproape de experienţa spirituală. Adevăraţii iluminaţi, cu 
sufletele lor incendiate de Iubire, învingeau toate prejudecăţile 
vremii cântând!... (...) Ceea ce Sfântul Pavel numea nebunia 
sfântă. (Paolo COELHO) 
 Toamnă. O toamnă binecuvântată de bunul Dumnezeu 
cu poame din belşug, culese la vreme de tot românul – bogat 
sau sărac, hrana cea de toate zilele a celor nevoiaşi de când s-
au născut  ce se mulţumesc  să privească în fiece zi răăsritul 
soarelui îmbucând  din fugă o bucată de turtă cu o târzie felie 
de pepene sau  doi struguraşi. Se mulţumeşte cu puţin acestea 
ajutându-l să-şi ducă traiul onest, cu  credinţă în divinitate şi 
fără atâtea experienţe făţişe pe obraz sau trup pentru a şi-l 
întineri. La ce folos i-ar fi întinerirea feţei când sufletul  îi este 
sec de iubire!?... 
„Suferim fără rost: pentru că în dragoste se află sămânţa 
creşterii noastre!”. Ne chinuim de la o zi la alta să adunăm 
grânele în hambare  fără măsură, uităm să ne închinămm cu 
Sfânta Cruce când trecem pe lângă o biserică de îngrijoraţi ce 
suntem şi, mai ales, uităm să iubim: unii din lipsa banului, alţii 
din prea plinul acestora; adunăm, defrişăm prin mintea-ne, 
alungăm liniştea interioară şi cuprindem cât  o zi de lungă 
sămânţa searbădă; de ce se studiază religia în şcoli, de ce  ne 
închinăm la icoane, de ce trebuie să bem Sângele lui Iisus la 
Sfânta Împărtăşanie, de ce trebuie ridicate atâtea biserici când 
– foarte bine, ne putem închina şi acasă, de ce pădurile sunt 
luate de Biserică, de ce fostele locaţii ale  preşedintelui 
Ceauşescu au trecut în custodia prelaţilor, de ce se dau 
manuale rupte la elevi, de ce laptele şi cornul nu are şi mere 
pădureţe(sâc), şi tot aşa fără să mai avem  vreme a ne privi  
gunoaiele în oglindă... 
„Cu cât iubim mai mult, cu atât suntem mai aproape de 
experienţa spirituală”. Un fel de împăcare cu sine. Cu eul tău. 
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La ce bun să ai la picioare covorul roşu dacă nu poţi păşi pe 
el?! De ce să ne dorim a fi mereu în frunte, afişând alură de 
oarecine când de  fapt sufletul  este plin de amărăciune?” Lasă 
portiţă deschisă iubirii! Vibraţia acestei experienţe necunoscută 
poate schimba nu doar caracterul ci înfrumuseţa omul;  
zâmbetul deschide faţa. Ochii, luminaţi de bucuria iubirii, 
strălucesc; pasul, altădată grăbit, acum domol şi visător arătă 
privitorului cât  eşti de îndrăgostit: de natură, de lumea 
înconjurătoare, de vieţuitoarele care şi ele altădate fugeau 
speriate, se opresc în calea-ţi privindu-te... 
-Ce mult s-a achimbat omul acesta! Îşi spun.  
Şi pe drept cuvânt. „Suntem mai aproape de experienţa 
spirituală!”. Durerea fizică, durerea lăuntrică, durerea după cel 
plecat dincolo, să afle alte existenţe ne izolează mai întâi, 
apoi,încet, încet, observăm că nu suntem singuri; cu noi sunt 
ceilalţi: fiecare cu  suferinţa lui, cu plânsul lăuntric, cu acel 
„deja vu” care-l resemnează. Ştie: nimeni nu este fără de 
moarte, numai împăcarea cu sine şi căutarea Adevărului îl va 
apropia de calea spirituală. De Dumnezeu. Începe să
o nouă casă în suflet, o primeneşte, face locaşuri noi să poată 
primi musafirii pe care, cu sprijin din umbră, îi îndrumă spre 
mântuire. Spre Marea   Catedrală... 

Adevăraţii iluminaţi, cu sufletele lor incendiate de 
Iubire, învingeau toate prejudecăţile vremii cântând!... (...) Ceea 
ce Sfântul Pavel numea nebunia sfântă.  

 

  Visul nu poate fi ucis 
 
 „Suntem născuţi să facem fapte bune” (Shakespeare), 
pentru ca visul să nu poată fi ucis… Mai mult ca oricând, acum, 
când vulpile au devenit ocrotite prin legea scrisă, s
atacă în haite, atacă făţiş, nemaiaşteptând să plece ziua, bietul 
om rămânând să aştepte ceasul când ele, singure se vor sfâşia… 
Căci dând de gustul sângelui, dulceaţa înecăcioasă a morţii 
devin tot mai lacome şi nu le poate opri decât regescul leu, care 
plin de înţelepciune, respectă legea naturii, să se facă 
lumină…!!! 
 Leşul duce mirosul doar câteva sute de metri; coioţii, 
hulpavi, atraşi de gustul sărat al sângelui proaspăt, uită gradul 
de rudenie şi se reped spre oasele aproape goale de carne, 
înroşită însă de măduvă, iar şoimul, viclean, îi lasă o vreme să
şi scalde balele în baia aceasta de sânge, pământ şi iarbă, după 
care îşi alege prada – pe cel mai sătul -, ghearele sale nesimţind 
greutatea acestuia… 
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La ce bun să ai la picioare covorul roşu dacă nu poţi păşi pe 
el?! De ce să ne dorim a fi mereu în frunte, afişând alură de 
oarecine când de  fapt sufletul  este plin de amărăciune?” Lasă 

deschisă iubirii! Vibraţia acestei experienţe necunoscută 
poate schimba nu doar caracterul ci înfrumuseţa omul;  
zâmbetul deschide faţa. Ochii, luminaţi de bucuria iubirii, 
strălucesc; pasul, altădată grăbit, acum domol şi visător arătă 

şti de îndrăgostit: de natură, de lumea 
înconjurătoare, de vieţuitoarele care şi ele altădate fugeau 

Suntem mai aproape de experienţa 
Durerea fizică, durerea lăuntrică, durerea după cel 

plecat dincolo, să afle alte existenţe ne izolează mai întâi, 
apoi,încet, încet, observăm că nu suntem singuri; cu noi sunt 

ui, cu plânsul lăuntric, cu acel 
l resemnează. Ştie: nimeni nu este fără de 

moarte, numai împăcarea cu sine şi căutarea Adevărului îl va 
apropia de calea spirituală. De Dumnezeu. Începe să-şi dureze 

locaşuri noi să poată 
primi musafirii pe care, cu sprijin din umbră, îi îndrumă spre 

Adevăraţii iluminaţi, cu sufletele lor incendiate de 
Iubire, învingeau toate prejudecăţile vremii cântând!... (...) Ceea 

„Suntem născuţi să facem fapte bune” (Shakespeare), 
pentru ca visul să nu poată fi ucis… Mai mult ca oricând, acum, 
când vulpile au devenit ocrotite prin legea scrisă, s-au adunat şi 

atacă făţiş, nemaiaşteptând să plece ziua, bietul 
om rămânând să aştepte ceasul când ele, singure se vor sfâşia… 
Căci dând de gustul sângelui, dulceaţa înecăcioasă a morţii -, 
devin tot mai lacome şi nu le poate opri decât regescul leu, care 

pciune, respectă legea naturii, să se facă 

Leşul duce mirosul doar câteva sute de metri; coioţii, 
hulpavi, atraşi de gustul sărat al sângelui proaspăt, uită gradul 
de rudenie şi se reped spre oasele aproape goale de carne, 

vă, iar şoimul, viclean, îi lasă o vreme să-
şi scalde balele în baia aceasta de sânge, pământ şi iarbă, după 

, ghearele sale nesimţind 

 

 Visul nu poate fi ucis… 
 Tremurând sub greutatea frunzelor plecate ale unui 
brusture, Stăpânul primenind din belşug zarea cu a sa rouă 
cerească, un iepuraş, negru de frică, îşi aşteaptă sfârşitul cu 
ochii larg deschişi… 
 Dar nici vulpile şi nici coioţii nu simt prezenţa infimă a 
iepurelui, mirosul şi gustul leşului acoperind urmele fricosului 
jucăuş ce nu cu multă vreme în urmă îşi spăla unghiuţele
În oglinda din căuşul lăbuţei, căci sorbise şi el câteva boabe de 
rouă în dimineaţa aceasta când Soarele primenise pământul 
întreaga natură – trimiţând apoi Curcubeul să
în mijlocul naturii… 
 Visul nu poate fi ucis…!!! 
 Dacă în foamea şi hărţuiala machiavelică, cei rămaşi 
cu mirosul de sânge şi mortăciune în nări, continuă să adulmece 
prada, din aceasta ducându-şi existenţa, visul iepuraşului
cărui lăbuţe fuseseră primenite de roua pământului, continuă…
 Continuă, veghind zi şi noapte cu ochii larg deschişi, la 
frumuseţea diafană a naturii ce-l adoarme nu de puţine ori, în 
mirosul florilor de tei sau de salcâm, de floare de corn sau de 
măr pădureţ, în ciripitul jucăuş dinaintea împreunării, al mierlei, 
a ciocârliei şi privighetorii, care, cu  al lor tril adorm şi trezesc 
natura… 
 Visul nu poate fi ucis…! „Suntem născuţi să facem 
fapte bune”, tăcând şi ascultând zgomotul mult prea mare şi  
infernal de afară, să zâmbim unei amintiri aparent naive, dar 
care ne-a scos din groapa cu lei, sau vorbind, jertfindu
pentru un mâine care va veni, căci nu se ştie dacă nu vom călca 
într-o capcană pusă de vulpile ieşite la cules…
 Adormind apoi în somnul eternităţii dar cu visul treaz, 
vis ce ne luminează obrazul, lăsând prin gura întredeschisă, 
buzele să şoptească : „S-a sfârşit!” 
 Suntem născuţi, asemenea iepurelui, să trăim în 
nevinovăţie, să facem bine, visul nemaiputând fi ucis…
 

 

VASILE RUSU - omul predestinat să care 
o povară pentru a da lumină

Ioan Gligor 

       Profesorul, scriitorul, cercetătorul şi omul Vasile Rusu a 
împlinit la 10 iunie 2016, opt zeci de ani... Cu infinită stimă îţi 
urez, domnule Profesor, multă sănătate, multe împliniri 
spirituale şi viață lungă alături de cei dragi. 

      Destinul său se aseamănă cu a celor ce i
oamenilor dârzi de pe meleagurile sălăjene. Datorită Dictatului 
de la Viena a trebuit să plece în pribegie… A părăsit paradisul 
copilăriei atunci când ţinutul a fost transformat în lagăr, cu 
sudalma unui neam mândru pe buze şi cu libertatea plină de răni 
şi de vânătăi. După ce a dat sărutul de foc verde, pur şi sfânt, 
locului natal, ca un proscris alungat din raiul copilăriei sale, a 
plecat cu inima făcută țăndări spre alte meleaguri. Cred că şi
căutat loc de popas în locuri rămase încă în  libertate. Aşa a 
ajuns pe malul Cibinului, la Sibiu, unde şi
sfinţind locul care l-a primit cu mărinimie. Rezemată de osoasa 
sa frunte, amintirile au devenit cărbuni încinşi în spuza unei 
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frunzelor plecate ale unui 
brusture, Stăpânul primenind din belşug zarea cu a sa rouă 
cerească, un iepuraş, negru de frică, îşi aşteaptă sfârşitul cu 

Dar nici vulpile şi nici coioţii nu simt prezenţa infimă a 
tul leşului acoperind urmele fricosului 

jucăuş ce nu cu multă vreme în urmă îşi spăla unghiuţele 
În oglinda din căuşul lăbuţei, căci sorbise şi el câteva boabe de 
rouă în dimineaţa aceasta când Soarele primenise pământul – 

Curcubeul să-i anunţe prezenţa 

Dacă în foamea şi hărţuiala machiavelică, cei rămaşi 
cu mirosul de sânge şi mortăciune în nări, continuă să adulmece 

şi existenţa, visul iepuraşului ale 
cărui lăbuţe fuseseră primenite de roua pământului, continuă… 

Continuă, veghind zi şi noapte cu ochii larg deschişi, la 
l adoarme nu de puţine ori, în 

mirosul florilor de tei sau de salcâm, de floare de corn sau de 
pădureţ, în ciripitul jucăuş dinaintea împreunării, al mierlei, 

a ciocârliei şi privighetorii, care, cu  al lor tril adorm şi trezesc 

Visul nu poate fi ucis…! „Suntem născuţi să facem 
fapte bune”, tăcând şi ascultând zgomotul mult prea mare şi  
nfernal de afară, să zâmbim unei amintiri aparent naive, dar 

a scos din groapa cu lei, sau vorbind, jertfindu-ne chiar, 
pentru un mâine care va veni, căci nu se ştie dacă nu vom călca 

o capcană pusă de vulpile ieşite la cules… 
n somnul eternităţii dar cu visul treaz, 

vis ce ne luminează obrazul, lăsând prin gura întredeschisă, 

Suntem născuţi, asemenea iepurelui, să trăim în 
nevinovăţie, să facem bine, visul nemaiputând fi ucis… 

omul predestinat să care 
o povară pentru a da lumină 

Ioan Gligor STOPIȚA - Sibiu 

Profesorul, scriitorul, cercetătorul şi omul Vasile Rusu a 
împlinit la 10 iunie 2016, opt zeci de ani... Cu infinită stimă îţi 
urez, domnule Profesor, multă sănătate, multe împliniri 

ță lungă alături de cei dragi.  

inul său se aseamănă cu a celor ce i-au dat viaţă, cu a 
oamenilor dârzi de pe meleagurile sălăjene. Datorită Dictatului 
de la Viena a trebuit să plece în pribegie… A părăsit paradisul 
copilăriei atunci când ţinutul a fost transformat în lagăr, cu 

nui neam mândru pe buze şi cu libertatea plină de răni 
şi de vânătăi. După ce a dat sărutul de foc verde, pur şi sfânt, 
locului natal, ca un proscris alungat din raiul copilăriei sale, a 

țăndări spre alte meleaguri. Cred că şi-a 
at loc de popas în locuri rămase încă în  libertate. Aşa a 

ajuns pe malul Cibinului, la Sibiu, unde şi-a întemeiat o familie, 
a primit cu mărinimie. Rezemată de osoasa 

sa frunte, amintirile au devenit cărbuni încinşi în spuza unei 
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cenuşi care la fiece adiere de vânt se aprind în cuvinte pline de 
duh, puse în cărţi demne de a fi citite şi studiate. 

Aici, la Sibiu, devenit un Mecca românesc, mai mulţi 
pribegi români, scăpaţi din băile de sânge, cu carnea ruptă de 
dulăi fascişti şi horthyşti, s-au putut realiza material şi spiritual. 
Doar amintirile poartă taina lor în tăcere şi durere. Caut să mi
închipui pe tânărul fugar Vasile Rusu, mai palid ca o rază de 
lună, cu ursita norocului pe un umăr, cu cea a nenorocului pe 
celălalt umăr, cu speranţa în braţe, înaripat de gândul unei 
împliniri prin propriile forţe, oprit pe malul Cibinului...

Acum, după ce l-am cunoscut bine, mărturisesc că nu
omul pe care musai trebuie să-l iubeşti, dar nu
care trebuie să-l urăşti (mai ales pentru convingerile sale, 
câteodată explozive), ci omul pe care merită şi trebuie să
respecţi şi să-l preţuieşti. Destinul a făcut să fim alături şi să 
tragem la cotiga cu roate de aur numită „Rapsodia” sibiană, 
până ce norocul dinspre viaţă se va întuneca, iar semnul alb al 
zilei se va săvârşi în lutul din care suntem zidiţi. Până atunci, 
domnule Profesor, spiritul dumneavoastră mult detectabil de 
frumos, cu gândul rupt din înaltul devenirii fiinţiale mai poate 
anihila haosul ce ne înconjoară tot mai mult.  

Anii ce vor urma să-i trăiţi întru sănătate, ca să puteţi 
înveli coapsa cuvintelor cu cântec zbuciumat de sensuri şi 
rostiri şi să puteţi privi adânc în substanţa lucrurilor, detaşat de 
meschinăria machiată artificial, ca apoi să împărtăşiţi toată 
experienţa celorlalţi, mai tineri, avizi de cunoaştere, dreptate şi 
adevăr. Pentru că sunteţi omul născut cu har, când iute, când 
domol, când repezit, când chibzuit, bine ancorat într
diversitate caleidoscopică culturală exemplară… 

Ştiu prea bine credinţa sa în puterea cathartică a 
cuvântului scris şi vorbit, dublată de ecloziunea unui poliglot 
selectiv şi cu o mare imaginaţie sintetică. A navigat ca nimeni 
altul pe marea cuvântului eminescian, înfruntând pericole venite 
din partea piraţilor înverşunaţi în ură viscerală pentru voievozii 
limbii române. Fantezia sa e dusă până la limita parabolicului, 
de fapt, e a omului de atitudine cu maniere manifeste. Fiind un 
ateu declarat, structura sa temperamentală poartă toată gama 
gesticii umane, de la scrâşnire în dinţi la priviri ucigătoare, de la 
ironie la sarcasm, de la duioşia moale la ieşiri intempestive. 
Ascultându-l, te faci părtaş fără voie la demersurile sale 
oratorice cu sensibilităţi simpatetice, ce te fac să
urăşti, să fi gelos, să râzi sau să verşi o lacrimă descoperind 
adevăruri cutremurătoare. Apropierea de un asemenea om, dacă 
nu vrei să te prefaci, e dificilă şi plină de fluctuaţii, departe de 
automatismul obişnuit dintre oamenii obişnuiţi. Poate că nu 
natura sa de „a dăscăli” pe oricine m-a făcut să fiu oscilant, ci 
mai degrabă extraordinara sa putere de a decripta sufletul 
uman... 

Orice metaforă devine banală în faţa ochiului exigent 
de dascăl, al privirii omului cultivat, care în orice moment îţi 
poate trimite săgeata irisului despicând infernala umbră ce sapă 
la temelia luminii... 

 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017

uşi care la fiece adiere de vânt se aprind în cuvinte pline de 
 

Aici, la Sibiu, devenit un Mecca românesc, mai mulţi 
pribegi români, scăpaţi din băile de sânge, cu carnea ruptă de 

au putut realiza material şi spiritual. 
Doar amintirile poartă taina lor în tăcere şi durere. Caut să mi-l 
închipui pe tânărul fugar Vasile Rusu, mai palid ca o rază de 
lună, cu ursita norocului pe un umăr, cu cea a nenorocului pe 

speranţa în braţe, înaripat de gândul unei 
împliniri prin propriile forţe, oprit pe malul Cibinului... 

am cunoscut bine, mărturisesc că nu-i 
l iubeşti, dar nu-i nici omul pe 

entru convingerile sale, 
câteodată explozive), ci omul pe care merită şi trebuie să-l 

l preţuieşti. Destinul a făcut să fim alături şi să 
tragem la cotiga cu roate de aur numită „Rapsodia” sibiană, 

a, iar semnul alb al 
zilei se va săvârşi în lutul din care suntem zidiţi. Până atunci, 
domnule Profesor, spiritul dumneavoastră mult detectabil de 
frumos, cu gândul rupt din înaltul devenirii fiinţiale mai poate 

i trăiţi întru sănătate, ca să puteţi 
înveli coapsa cuvintelor cu cântec zbuciumat de sensuri şi 
rostiri şi să puteţi privi adânc în substanţa lucrurilor, detaşat de 
meschinăria machiată artificial, ca apoi să împărtăşiţi toată 

ienţa celorlalţi, mai tineri, avizi de cunoaştere, dreptate şi 
adevăr. Pentru că sunteţi omul născut cu har, când iute, când 
domol, când repezit, când chibzuit, bine ancorat într-o 
diversitate caleidoscopică culturală exemplară…  

în puterea cathartică a 
cuvântului scris şi vorbit, dublată de ecloziunea unui poliglot 
selectiv şi cu o mare imaginaţie sintetică. A navigat ca nimeni 
altul pe marea cuvântului eminescian, înfruntând pericole venite 

ă viscerală pentru voievozii 
limbii române. Fantezia sa e dusă până la limita parabolicului, 
de fapt, e a omului de atitudine cu maniere manifeste. Fiind un 
ateu declarat, structura sa temperamentală poartă toată gama 

ţi la priviri ucigătoare, de la 
ironie la sarcasm, de la duioşia moale la ieşiri intempestive. 

l, te faci părtaş fără voie la demersurile sale 
oratorice cu sensibilităţi simpatetice, ce te fac să-l iubeşti, să-l 

să verşi o lacrimă descoperind 
adevăruri cutremurătoare. Apropierea de un asemenea om, dacă 
nu vrei să te prefaci, e dificilă şi plină de fluctuaţii, departe de 
automatismul obişnuit dintre oamenii obişnuiţi. Poate că nu 

a făcut să fiu oscilant, ci 
mai degrabă extraordinara sa putere de a decripta sufletul 

Orice metaforă devine banală în faţa ochiului exigent 
de dascăl, al privirii omului cultivat, care în orice moment îţi 

d infernala umbră ce sapă 

 

Simetrii în lirica monografică
 

Prof. Lina CODREANU 
 

Starea lirică angajează neîntrerupt creatorii, fiindcă 
neliniştea din adânc îşi cere dreptul de tihnă prin ieşirea în 
lumina artei. În acest sens, Martin Cata, în vol. 
Moţoc, dă sensuri muzicale, niciodată finite, magmei 
sentimentale. 

Având experienţa unei apariţii editoriale (
Iaşi, Ed. Presa Bună, 2015), autorul propune acum o compoziţie 
tematică al cărei vector rămâne dealul cel mai zvelt al Huşilor 
Moţoc. Viziunea alegorică aşază dealul („Deal singular 
Moţocul, o prismă-n izbucnire!”, Cer de Huşi) 
veghe, străjer etern al orăşelului. Dominând semeţ „Dragonul de 
Fier”, acesta pare un axis mundi, care stabileşte pe vertical calea 
fluidă dintre rodnicia pământului şi necuprinderea celestă, aflate 
într-o răsturnare clepsidrică. De aceea, poate, sub semnul 
circularităţii stă şi construcţia volumului format din părţile 
Poezia, Dragonul de Fier, Cărări în vie, În bătătura 
Dragonului de Fier şi Poetul. Cum se observă, amfiteatrul liric 
este similar dispunerii geografice a podgoriilor huşene. 

Intenţia poetică a lui Martin Cata îşi antrenează resursele 
imaginative spre a alcătui o monografie lirică 
ne poartă gândul către strălucitele realizări artistice de până 
acum, precum cele ale pictorului Viorel Huşi 
Cules de vie la Huşi, Pe drum la Dobrina, 
prozatorilor Gheorghe Chiper-Dinograncea (
1943), Costache Olăreanu (Vedere din balcon, 
Pivniceru (Oameni fără importanţă 
necunoscut, vol. II, 2011).  

Aşezate în simetrie arhitecturală poemele 
Poetul aduc în atenţie actul artistic. Truda creaţiei nu e 
lesnicioasă, dar nici zadarnică, fiindcă „împletirile măiestre” de 
cuvinte metamorfozează „uraganul sălbatic” în adiere de 
(Poezia).  

Prima din părţile interioare ale cărţii, 
înfăţişează, tematic, aspecte care ţin de elementele peisagistice 
din Dragonul de Fier – adevărată cetate întărită, asemenea 
Romei ori Iaşului, cu fortificaţii naturale 
Dric, Coţoi, Corbu, Schit, Dobrina, Lohanul şi Turbata (
coline, Dealul). Autorul autohtonizează un personaj din 
mitologia asiatică, dragonul, corespunzător 
basmele româneşti, văzut ca un monstru protector, invincibil şi 
mereu de strajă, ceea ce implică semantic şi denumirea 
oşteanului din trupele de cavalerie. Nu lipsesc şi alte trimiteri 
mitologice greceşti (Sisif), folclorice (zmeul), biblice (Dealul 
Golgotei) ori livreşti (personalităţi locale).
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Simetrii în lirica monografică 

Prof. Lina CODREANU – Huși 

Starea lirică angajează neîntrerupt creatorii, fiindcă 
neliniştea din adânc îşi cere dreptul de tihnă prin ieşirea în 
lumina artei. În acest sens, Martin Cata, în vol. Murmur pe 

dă sensuri muzicale, niciodată finite, magmei 

ienţa unei apariţii editoriale (Iviri. Poezii, 
2015), autorul propune acum o compoziţie 

tematică al cărei vector rămâne dealul cel mai zvelt al Huşilor – 
Moţoc. Viziunea alegorică aşază dealul („Deal singular 

Cer de Huşi) drept ochiul de 
veghe, străjer etern al orăşelului. Dominând semeţ „Dragonul de 

care stabileşte pe vertical calea 
fluidă dintre rodnicia pământului şi necuprinderea celestă, aflate 

epsidrică. De aceea, poate, sub semnul 
circularităţii stă şi construcţia volumului format din părţile 
Poezia, Dragonul de Fier, Cărări în vie, În bătătura 

Cum se observă, amfiteatrul liric 
podgoriilor huşene.  

Intenţia poetică a lui Martin Cata îşi antrenează resursele 
monografie lirică a Huşilor, ceea ce 

ne poartă gândul către strălucitele realizări artistice de până 
acum, precum cele ale pictorului Viorel Huşi (Peisaj huşean, 

Pe drum la Dobrina, de pildă), ale 
Dinograncea (Târgul Trăsniţilor, 

Vedere din balcon, 1971) ori Romeo 
Oameni fără importanţă sau Memoriile unui 

Aşezate în simetrie arhitecturală poemele Poezia şi 
aduc în atenţie actul artistic. Truda creaţiei nu e 

lesnicioasă, dar nici zadarnică, fiindcă „împletirile măiestre” de 
cuvinte metamorfozează „uraganul sălbatic” în adiere de zefir 

Prima din părţile interioare ale cărţii, Dragonul de Fier, 
înfăţişează, tematic, aspecte care ţin de elementele peisagistice 

adevărată cetate întărită, asemenea 
Romei ori Iaşului, cu fortificaţii naturale – şapte dealuri: Corni, 
Dric, Coţoi, Corbu, Schit, Dobrina, Lohanul şi Turbata (Şapte 

). Autorul autohtonizează un personaj din 
, corespunzător balaurului din 

basmele româneşti, văzut ca un monstru protector, invincibil şi 
mereu de strajă, ceea ce implică semantic şi denumirea 
oşteanului din trupele de cavalerie. Nu lipsesc şi alte trimiteri 
mitologice greceşti (Sisif), folclorice (zmeul), biblice (Dealul 
olgotei) ori livreşti (personalităţi locale). 
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Ciclul Cărări în vie induce o ramură sentimentală prin 
împletirea universurilor vegetal şi erotic. Dominant, planează 
decorul autumnal, cu sens bivalent, motivat de faptul că e cea 
mai încântătoare perioadă a zonei după ce vara-şi dă duhul, dar 
accentuat şi de starea nostalgică a eului liric, arămit de vocile 
unor amintiri de demult. Podgoria însăşi, mereu cu alte 
vestminte, are suflu uman, revitalizează fiinţa şi locul, 
ademeneşte, sărută, înşală ori pleacă. Sonorităţi barbiene se 
percep în ispitirea Celinei (Trei flori, Aceleaşi) ori a zânei viilor 
– Ylenca (Ylenca, fiica viei, Cramele, Culorile toamnei

„Zâmbind romantic, ea e cea lina 
Floarea iubirii, zisă Celina!”; 
„Şi mi-a jurat sărutul şi glasul bucuriei, 
Ea, zâna vrăjitoare, Ylenca, fiica viei!” 
În bătătura Dragonului de Fier este titlul unui alt ciclu 

poetic care îmbrăţişează caracteristica zonei: podgoriile 
croşetate natural în jurul Huşilor. Motivele peisajului urban 
autentifică inserţiile focalizate asupra comunităţii protejate în 
căuşul dealurilor – Huşii, cunoscut lumii drept „oraşul dintre 
vii”. De astă dată, localizarea prin transfigurare imagistică e 
vizată chiar prin titlurile tablourilor: Parcul Cuza, La Prut, 
Romarta, La Gin Tonic, Blocul ţigănesc ş.a. Aici, puţin mai 
grăbit poeticeşte decât în ciclul similar, autorul surprinde tern 
alesături şi năravuri ale huşenilor, care sunt apreciate sau 
şfichiuite mai puţin liric.  

Arcul compoziţional al lui Martin Cata se
spre ultimul text – un sonet –, gândit ca integrabil categoriei 
poetica, o profilare a raportului dintre poetul atras de murmurul 
slovei şi creaţia sa sortită viitorimii:  

„Uitat mereu de semeni, mereu în ispăşire,
Divinul grai rămână, nu negură de vânt,” 
Astfel, crezul artistic ajunge o constantă în gândul 

poetului, cum majoră devine responsabilitatea faţă de actul 
poetic, fapt observabil în terţinele aceluiaşi ultim text:

„În murmur ori în urlet, păşeşte-ncet pe stradă,
În dezmorţiri cuvântul, ori pure învieri, 
O pană-n legănare, ori cai în cavalcadă, 
 
Azi, simplă-nţelepciune, războinicul de ieri,
În unduiri, arcade, păşit de înger pas,  
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induce o ramură sentimentală prin 
împletirea universurilor vegetal şi erotic. Dominant, planează 
decorul autumnal, cu sens bivalent, motivat de faptul că e cea 

şi dă duhul, dar 
accentuat şi de starea nostalgică a eului liric, arămit de vocile 
unor amintiri de demult. Podgoria însăşi, mereu cu alte 
vestminte, are suflu uman, revitalizează fiinţa şi locul, 

ori pleacă. Sonorităţi barbiene se 
) ori a zânei viilor 

Ylenca, fiica viei, Cramele, Culorile toamnei) :  

este titlul unui alt ciclu 
poetic care îmbrăţişează caracteristica zonei: podgoriile 
croşetate natural în jurul Huşilor. Motivele peisajului urban 

ile focalizate asupra comunităţii protejate în 
Huşii, cunoscut lumii drept „oraşul dintre 

vii”. De astă dată, localizarea prin transfigurare imagistică e 
Parcul Cuza, La Prut, 
c ş.a. Aici, puţin mai 

grăbit poeticeşte decât în ciclul similar, autorul surprinde tern 
alesături şi năravuri ale huşenilor, care sunt apreciate sau 

 
Arcul compoziţional al lui Martin Cata se-ntinde până 

, gândit ca integrabil categoriei ars 
, o profilare a raportului dintre poetul atras de murmurul 

„Uitat mereu de semeni, mereu în ispăşire, 
 (s.n.) 

Astfel, crezul artistic ajunge o constantă în gândul 
poetului, cum majoră devine responsabilitatea faţă de actul 
poetic, fapt observabil în terţinele aceluiaşi ultim text: 

ncet pe stradă, 

nţelepciune, războinicul de ieri, 

Şoptind singurătate, divin cuvânt în glas!”
(Poetul) 
Ceea ce facilitează distanţarea poeziei lui Martin Cata de 

a contemporanilor săi este, între altele, intenţia unei monografii 
lirice, expresivitatea conotaţiilor şi prozodia. Glisând fluent ori 
cu sincope de la alcătuirea cu formă populară (
riguroasa strofă barbiană (Huşeanul în rugă
poezia cu trăsături postmoderniste, autorul propune specii 
literare incomode pentru un tânăr în ale versificaţiei. Aşa sunt 
lucrate, de pildă, clasicizantele poezii cu formă fixă: sonetul de 
tip italian ori shakespearian şi glosa.  

În volumul Murmur de pe Moţoc, 
se afirmă, solitară şi voliţională, încântă pe orice cititor care ştie 
a se desfăta cu „aromele”, cromatica şi felul de
patriarhale din ţinutul străvechi al Huşilor.
 

 

Speranța Calimi  cu volumul  
tăinuite - zece povestiri sentimentale

Ioan GLIGOR STOP

             După admirabilele romane de dragoste scrise cu inima 
și cu sufletul pentru alte inimi și alte suflete, iată că scriitoarea 
Speranța Calimi vine să ne bucure, acum în preajma 
sărbătorilor, cu o nouă carte de proză scurtă. Cu tâmpla 
împănată cu amintiri și-a scuturat de lerui
albe de omăt, lăsând sămânțele de lumină adevărată, care vor 
înflori ideea de decolare în neștiutul celor inițiați și cu har. 
Acolo unde tremură zeițe îndrăgostite, cu parfum de roze, 
respirând nașteri și învieri.Volumul cuprinde zece povestiri 
sentimentale, întâmplări adevărate, unele autobiografice, altele 
care s-au intersectat cu viața sa, pline de virtuți sugestive rar 
întâlnite. O scriere ca un balsam pentru sufletele cu răni adânci 
niciodată tămăduite, pentru cei cu sângele trist, ca să poată 
vedea dincolo de dealul de întuneric, de zbucium 
lumina binefăcătoare din văzduhul lucrurilor fără de moarte. 
Majoritatea povestirilor au fos publicate în revista 
scriitoarea fiind și membră a Cenacl
Topârceanu” de pe lângă Cercul Militar Sibiu. Am recitit însă, 
cu sufletul la gură, toate aceste povestiri adunate în volumul 
„Întâmplări tăinuite” pe care mi l-a trimis de la Bacău. M
făcut să cred în lumina cuvintelor sale, în anot
intraductibil din sufletul ei înfrunzit în melancolie, în lacrimile 
omenești purificatoare. Dar și în gândul ei cu o bogată 
imaginație, ce n-are timp de somn și liniște, asemenea frunzei 
de plop în neîntreruptă zbatere. Am sim
compoziției fiecărei povestiri. Textul în integralitate e confesiv, 
te face să aluneci într-un delir parfumat de flori de câmp, din 
dealurile înserate ale locurilor natale, peste care scapără stele 

literaturliteraturliteraturliteratură 
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Şoptind singurătate, divin cuvânt în glas!” 

Ceea ce facilitează distanţarea poeziei lui Martin Cata de 
a contemporanilor săi este, între altele, intenţia unei monografii 
lirice, expresivitatea conotaţiilor şi prozodia. Glisând fluent ori 
cu sincope de la alcătuirea cu formă populară (Destin) la 

Huşeanul în rugă) şi, mai ales, la 
oezia cu trăsături postmoderniste, autorul propune specii 

literare incomode pentru un tânăr în ale versificaţiei. Aşa sunt 
lucrate, de pildă, clasicizantele poezii cu formă fixă: sonetul de 

Murmur de pe Moţoc, semnul că o voce lirică 
se afirmă, solitară şi voliţională, încântă pe orice cititor care ştie 
a se desfăta cu „aromele”, cromatica şi felul de-a fi al lumii 
patriarhale din ţinutul străvechi al Huşilor. 

ța Calimi  cu volumul  Întâmplări  
zece povestiri sentimentale 

 

Ioan GLIGOR STOPIȚA - Sibiu 

După admirabilele romane de dragoste scrise cu inima 
și cu sufletul pentru alte inimi și alte suflete, iată că scriitoarea 

ța Calimi vine să ne bucure, acum în preajma 
sărbătorilor, cu o nouă carte de proză scurtă. Cu tâmpla 

scuturat de lerui-ler sufletul, pe foile 
țele de lumină adevărată, care vor 

știutul celor inițiați și cu har. 
țe îndrăgostite, cu parfum de roze, 

olumul cuprinde zece povestiri 
sentimentale, întâmplări adevărate, unele autobiografice, altele 

ța sa, pline de virtuți sugestive rar 
întâlnite. O scriere ca un balsam pentru sufletele cu răni adânci 

cei cu sângele trist, ca să poată 
vedea dincolo de dealul de întuneric, de zbucium și tristețe, 
lumina binefăcătoare din văzduhul lucrurilor fără de moarte. 
Majoritatea povestirilor au fos publicate în revista RAPSODIA, 

și membră a Cenaclului literar „George 
Topârceanu” de pe lângă Cercul Militar Sibiu. Am recitit însă, 
cu sufletul la gură, toate aceste povestiri adunate în volumul 

a trimis de la Bacău. M-a 
făcut să cred în lumina cuvintelor sale, în anotimpul unui dor 
intraductibil din sufletul ei înfrunzit în melancolie, în lacrimile 

ști purificatoare. Dar și în gândul ei cu o bogată 
și liniște, asemenea frunzei 

de plop în neîntreruptă zbatere. Am simțit travaliul intelectual al 
ției fiecărei povestiri. Textul în integralitate e confesiv, 

un delir parfumat de flori de câmp, din 
dealurile înserate ale locurilor natale, peste care scapără stele și 
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tremură sclipitor un luceafăr. Plânsul interior are un ecou de 
tânguire prelungită din bocetul străbunilor ei. Am devenit, 
părtașul unei combusti empatice izvorâtă din extraordinara 
frământare intimă. Citiți aceste povestiri și vă asigur că vă veți 
simți sloboziți în dimensiunea spiritului ce prelucrează cu 
minuțiozitate sinele din conștiința senzorială a creatorului cu 
har. Pagini întregi din această proză sunt de fapt ni
Așa cum găsim în povestirea „Chemarea lacului”: „În aer plutea 
acel miros al primăverii, un parfum suav ca o speran
depărtare veneau dulci acorduri de iubire și totul era armonie”. 
În acest cadru paradisiatic se naște  fiorul dragostei pure, 
transformate în unul aprins, uman: „Acum, cum se vedeau se 
sărutau, un sărut al eternității, o contopire în care
dorințe, o atingere incandescentă”. Pagini de poezie adevărată, 
de trăiri pe tărâmul făuritorilor de frumos, cu fântâni albastre 
mângâiate de fulgere. Se vede că a îndurat în timpul vie
destule viscole din nemărginirea sufletească clocotitoar
alături, zi și noapte, pe un om minunat, generalul de flotilă 
aeriană, Alexandru Leonov, profesorul cu suflet de chihlimbar, 
unde dorm rândunici și fluturi albi mângâiați de 
luminitămăduitoare. Lângă acest om de spirit, sunt sigur că 
scriitoarea Speranța Calimi, va recidiva în curând, bucurându
inimile cu noi cărți de suflet. 

 

 
“Dragoste de Cernăuți”

 
 

Prof. dr. Cornelia PĂUN-HEINZEL 

“Uneori soarta te poate proiecta pe meleaguri, pe care nici nu 
visai să le cunoşti vreodată”.  

 

Nicolae absolvise „Filozofia”, dar exact în anul terminării 
studiilor, începu criza, o criză financiară şi economică care 
afecta întreg mapamondul, prin şomaj, falimente, datorii şi 
tulburări sociale. Războiul mondial sărăcise mult populaţia. 
Titraţii, spuma intelectualităţii era cea mai puternic marcată. 
Dar situaţia cea mai tragică o aveau proaspeţii absolvenţi de 
universităţi, care  la terminarea studiilor îşi vedeau toate visurile 
şi aspiraţiile spulberate. Pentru un post de portar se prezentau la 
concurs un absolvent de medicină, unul de litere, un inginer şi 
un licenţiat în drept. Dacă l-ar fi ascultat pe tatăl său, preot în 
sat, Nicolae ar fi avut mai multe şanse. Dar atunci când a mers 
să se înscrie la facultate, şi-a luat dosarul de la teologie, unde
înscrisese părintele său şi l-a depus la filozofie. Acesta era 
domeniul pe care dorea să-l studieze şi pe acesta l

                                                   * 
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terior are un ecou de 
tânguire prelungită din bocetul străbunilor ei. Am devenit, și eu, 

șul unei combusti empatice izvorâtă din extraordinara 
ți aceste povestiri și vă asigur că vă veți 

ce prelucrează cu 
țiozitate sinele din conștiința senzorială a creatorului cu 

har. Pagini întregi din această proză sunt de fapt niște poeme. 
șa cum găsim în povestirea „Chemarea lacului”: „În aer plutea 

speranță, iar din 
și totul era armonie”. 

ște  fiorul dragostei pure, 
transformate în unul aprins, uman: „Acum, cum se vedeau se 

ții, o contopire în care se topeau 
țe, o atingere incandescentă”. Pagini de poezie adevărată, 

de trăiri pe tărâmul făuritorilor de frumos, cu fântâni albastre 
mângâiate de fulgere. Se vede că a îndurat în timpul vieții 
destule viscole din nemărginirea sufletească clocotitoare. Are 

și noapte, pe un om minunat, generalul de flotilă 
aeriană, Alexandru Leonov, profesorul cu suflet de chihlimbar, 

și fluturi albi mângâiați de 
luminitămăduitoare. Lângă acest om de spirit, sunt sigur că 

ța Calimi, va recidiva în curând, bucurându-ne 

ți” 

HEINZEL - București 

“Uneori soarta te poate proiecta pe meleaguri, pe care nici nu 

Nicolae absolvise „Filozofia”, dar exact în anul terminării 
studiilor, începu criza, o criză financiară şi economică care 

falimente, datorii şi 
tulburări sociale. Războiul mondial sărăcise mult populaţia. 
Titraţii, spuma intelectualităţii era cea mai puternic marcată. 
Dar situaţia cea mai tragică o aveau proaspeţii absolvenţi de 

vedeau toate visurile 
şi aspiraţiile spulberate. Pentru un post de portar se prezentau la 
concurs un absolvent de medicină, unul de litere, un inginer şi 

ar fi ascultat pe tatăl său, preot în 
şanse. Dar atunci când a mers 

a luat dosarul de la teologie, unde-l 
a depus la filozofie. Acesta era 

l studieze şi pe acesta l-a urmat.  

Pe stradă Nicolae se întâlni cu un cunoscut. 

- Mai avem o şansă! Am auzit că se fac angajări în armată. Hai 
să încercăm şi noi! O ofertă mai bună nu avem! îi spuse tânărul.

- Şi unde trebuie să mergem? întrebă Nicolae.

- Ne întâlnim mâine la zece, în faţă la Universitate. Să fii 
pregătit! îi spuse tânărul. 

Nicolae se întoarse acasă rapid. Era Ajunul Bobotezei. 
Involuntar, amintindu-şi de copilărie, începu să cânte cântecele 
bisericeşti, pe care le ascultase din fragedă  pruncie şi car
păreau atât de familiare. Nicolae avea şi o voce frumoasă. În 
curte, proprietăreasa începu să-şi facă semnul crucii cu evlavie. 
Emil, medicinistul începu să râdă.  

- Dar ce faci coană Matilda, de te închini aşa cu foc?

- Păi e Bobotează şi vine părintele! Ce, nu

- Ha, ha, ha! râse cu foc Emil. E Nicu, coană Matilda, este Nicu, 
colegul meu de cameră! continuă el conversaţia.

- Cum? Dar cântă aşa frumos! Ce voce are! se miră Matilda.

- Nu ştii că tatăl său este preot? De aceea şti
bisericeşti la perfecţie! explică tânărul.   

- Păi şi de ce nu s-a făcut şi el preot? întrebă femeia.

- N-a vrut, n-a vrut coană Matilda! răspunse tânărul. Fiecare cu 
vocaţia sa! 

Cu constituţia sa sportivă şi structura atletică, a doua z
a fost primit imediat în armată. Îşi rezolvase astfel problema cu 
serviciul. Nu aşa cum îşi dorise, dar în condiţiile crizei era 
singura rezolvare posibilă,  pentru el.  În ceea ce priveşte 
filozofia, putea să o studieze în continuare, în timpul
când vor apărea condiţii mai favorabile, va deveni profesor, aşa 
cum îşi dorise. Până atunci putea să citească multe cărţi şi să 
scrie, cum era obişnuit încă de pe băncile şcolii. Scrisese chiar o 
monografie originală a satului său, prima de ace
se documentă foarte serios. Aşezarea fusese întemeiată de 
pandurii lui Tudor Vladimirescu când s
înfrângerea suferită.  

Literatura rămăsese în continuare pasiunea lui Nicolae, mai ales 
că, din timpul facultăţii studiase singur toate cărţile şi cursurile 
prietenului său cel mai bun, Liviu, student  la litere. Toate 
studiile de critică literară, de teoria literaturii, Nicolae le 
lecturase cu pasiune. Mergea chiar la cursuri, la Universitate, cu 
Liviu, să audieze prelegerile deosebite, ţinute de profesorii 
universitari. 

literaturliteraturliteraturliteratură 
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Pe stradă Nicolae se întâlni cu un cunoscut.  

Mai avem o şansă! Am auzit că se fac angajări în armată. Hai 
să încercăm şi noi! O ofertă mai bună nu avem! îi spuse tânărul. 

Şi unde trebuie să mergem? întrebă Nicolae. 

mâine la zece, în faţă la Universitate. Să fii 

Nicolae se întoarse acasă rapid. Era Ajunul Bobotezei. 
şi de copilărie, începu să cânte cântecele 

bisericeşti, pe care le ascultase din fragedă  pruncie şi care i se 
păreau atât de familiare. Nicolae avea şi o voce frumoasă. În 

şi facă semnul crucii cu evlavie. 

Dar ce faci coană Matilda, de te închini aşa cu foc? 

ntele! Ce, nu-l auzi? spuse femeia. 

Ha, ha, ha! râse cu foc Emil. E Nicu, coană Matilda, este Nicu, 
colegul meu de cameră! continuă el conversaţia. 

Cum? Dar cântă aşa frumos! Ce voce are! se miră Matilda. 

Nu ştii că tatăl său este preot? De aceea ştie toate cântările 
bisericeşti la perfecţie! explică tânărul.    

a făcut şi el preot? întrebă femeia. 

a vrut coană Matilda! răspunse tânărul. Fiecare cu 

Cu constituţia sa sportivă şi structura atletică, a doua zi, Nicolae 
a fost primit imediat în armată. Îşi rezolvase astfel problema cu 
serviciul. Nu aşa cum îşi dorise, dar în condiţiile crizei era 
singura rezolvare posibilă,  pentru el.  În ceea ce priveşte 
filozofia, putea să o studieze în continuare, în timpul liber. Şi 
când vor apărea condiţii mai favorabile, va deveni profesor, aşa 
cum îşi dorise. Până atunci putea să citească multe cărţi şi să 
scrie, cum era obişnuit încă de pe băncile şcolii. Scrisese chiar o 
monografie originală a satului său, prima de acest fel, după ce 
se documentă foarte serios. Aşezarea fusese întemeiată de 
pandurii lui Tudor Vladimirescu când s-au retras, după 

Literatura rămăsese în continuare pasiunea lui Nicolae, mai ales 
ur toate cărţile şi cursurile 

prietenului său cel mai bun, Liviu, student  la litere. Toate 
studiile de critică literară, de teoria literaturii, Nicolae le 
lecturase cu pasiune. Mergea chiar la cursuri, la Universitate, cu 

sebite, ţinute de profesorii 
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Viaţa în armată nu era uşoară pentru un om învăţat cu studiul. 
Dar firea sportivă a lui Nicolae, îl făcu să treacă peste 
impedimente. În unitate, colegii aflară de pregătirea lui 
superioară. Mulţi îl invidiau. Bârfele ajunseră chiar la urechile 
comandantului. Om cult, Berezoianu, îl chemă urgent la el. 

- Bratule, este adevărat că tu ai făcut filozofia şi ştii şi greaca 
veche? 

- Da, domnule colonel, răspunse Nicolae. 

- După amiază, te prezinţi la mine acasă. Eşti invitat la prânz! E 
ordin! spuse zâmbind Berezoianu. 

 

Bratu veni timid la colonel acasă. După prânzul copios, 
colonelul îl chemă în biroul său.  

- Vreau să discutăm despre noile apariţii editoriale! îi spuse 
acesta. Tu ce părere ai? Ce carte nou apărută, ţi s-a părut mai 
interesantă? 

Şi dezbătură apoi, ore întregi, teme din literatură, artă, filozofie. 

- Mi-a făcut deosebită plăcere să conversez cu tine! La 
revedere! îi spuse la plecare, lui Nicolae, colonelul. Dar nu uita! 
Aici, eşti domnul Bratu, filozoful, la unitate eşti Bratu soldatul! 

În vară, Nicolae ajunse cu batalionul  în Cernăuţi. Oraşul era de 
o frumuseţe stranie, situat pe frumoasele coline ale Carpaţilor, 
pe malul râului Prut. I se spunea „mica Viena”, o denumire 
meritată pe deplin. Cu o istorie şi o poveste fascinantă, 
fermecătorul oraş era capitala Bucovinei şi reprezenta unul 
dintre cele mai importante centre urbane din România. 
Cernăuţiul a înflorit sub habsburgi şi a crescut de la un mic oraş 
de provincie într-un centru plin de viaţă şi diversificat etnic prin 
comerţ, meşteşuguri, cultură şi educaţie. Cu un trecut şi tradiţii 
comune, arhitecţii austrieci şi cehi, au transformat Cernăuţiul 
într-un oraş modern. 

Nicolae a fost imediat fermecat de oraş, care era un loc modern, 
plin de fumuseţi naturale şi cu o arhitectură interesantă, cu 
multe monumente fascinante, sculpturi atrăgătoare, parcuri 

verzi şi pieţe primitoare. În Cernăuţi întâlneai toate stilurile 
arhitectonice care au existat în ultimele secole în Europa. Ca 
veşnic iubitor de artă şi frumos, Nicolae adora să parcurgă pe 
jos străzile întortocheate ale Cernăuţiului, să observe stilurile, 
de la empiricul din perioada împăratului Napoleon, la liniile 
melodioase ale barocului clasic. Admira clădirile în stil 
neobrâncovenesc - o continuare a modernismului austriac - ca 
biserica Sfântul Nicolae, lăcaş în a cărui compoziţie 
ornamentală, acest stil se împletea armonios cu unele elemente 
din Renaissance-ul italian şi cu procedee specifice româneşti. 
Clădirile în stil brâncovenesc şi neoromânesc le-a recunoscut 
uşor după frumuseţea şi ornamentele care aminteau de 
podoabele portului popular românesc, de straiele ţăranilor din 
satul său dar şi după coroanele masive şi semirotunde, care le 
uneau. Clădirea impunătoare a Primăriei a fost  construită în 
Piaţa Centrală a Cernăuţiului în 1847, în stilul clasicismului 
târziu. Din Piaţă, de-a lungul străzii Română, la o mică distanţă, 
Nicolae văzu clădirea bisericii greco-catolice, construite în 1821 
în stil empiric. Cele mai noi construcţii erau cele realizate după 
războiul mondial ce se încheiase, de către firmele franceze, în 
stilul art deco. 

Nicolae era încântat de minunăţiile Cernăuţiului, care nu puteau 
fi admirate nicăieri în altă parte a Europei. În faţa sa defilau 
peste o sută de zei şi zeiţe greco-romane sub formă de  
basoreliefuri, sculpturi bombate, mozaicuri etc. Şi tot atâţia lei, 
păsări, şerpi. Constată că, centrul vechi al Bucureştiului era doar 
o tentativă provincială pe lângă statura imperială a clădirilor 
arhitectonice din Cernăuţi, adevărate amprente ale istoriei 
fabuloase, chiar dinainte de secolul de dominaţie habsburgică, 
cel mai marcant pentru el. Nicolae citise că prima atestare 
documentară a aşezării, a reprezentat-o un hrisov emis de 
Alexandru cel Bun. 

Prima clădire din Cernăuţi, pe care a dorit să o vadă Nicolae a 
fost Universitatea „Regele Carol l din Cernăuţi”. Construcţia 
era o bijuterie construită în a doua jumătate a secolului al XlX-
lea, pe unul din cele mai înalte dealuri ale oraşului. La 
înfiinţarea sa, în 1875 se numea „Universitatea Franz Josef" şi 
era o instituţie de învăţământ superior renumită în tot Imperiul 
Austro-Ungar. Nicolae ştia din cărţi că parlamentul austriac a 
aprobat în 1872 înfiinţarea Universităţii Maghiare din Cluj, iar 
la 20 martie 1875 a hotărât înfiinţarea unei Universităţi 
Germane în capitala Bucovinei. Scopul înfiinţării acestei 
instituţii superioare de învăţământ la Cernăuţi era în primul rând 
de propagare a limbii, culturii şi ştiinţei germane în această 
parte a imperiului. 

Bărbatul observă că, ori de câte ori întorcea privirea, străzile 
Cernăuţiului dezvăluiau cele mai neaşteptate detalii 
arhitecturale. Fosta Mitropolie Ortodoxă a Bucovinei şi 
Dalmaţiei se distingea însă printre clădirile istorice cu caracter 
religios din Cernăuţi precum biserica catolică, biserica 
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Iezuiţilor, biserica greco-catolică, biserica protestantă sau 
templul şi sinagoga. În  Cernăuţi, oraş cosmopolit, al unui 
amalgam de culturi şi religii, în care locuitorii  învăţaseră 
singuri cum să  convieţuiască paşnic şi să se respecte reciproc, 
toleranţa era nu numai un simplu cuvânt. Românii, evreii, 
germanii, polonezii, ucrainenii, armenii şi alte minorităţi 
convieţuiau împreună paşnic. într-o atmosferă spiritual, 
antrenantă şi efervescentă. Nu existau idei preconcepute, ură de 
etnie sau religie între locuitorii săi. 

Mitropolia, - asemănătoare unui castel, datorită porţilor cu 
ziduri înalte de trei metri şi a clădirilor sale din cărămidă, cu 
pinioane în trepte şi merloane – era bijuteria arhitectonică a 
oraşului. Ansamblul este format din trei corpuri, o curte oficială 
şi un parc de cinci hectare, cu specii rare de arbori, dealuri 
artificiale, heleştee cu fântâni, statui şi grotă, fiind înconjurat de 
un zid înalt de trei metri. În centru era situată reşedinţa 
Mitropolitului, cu capela Sfântu Ioan al Sucevei. În stânga era 
Seminarul cu Biserica Sinodală, iar în partea dreaptă clădirea cu 
turn, care adăpostea o Şcoală de pictură de icoane şi una de 
diaconi, un muzeu, fiind şi casă de oaspeţi.  

În prima seară, Nicolae a mers cu câţiva colegi la film. Clădirea 
cinematografului „Cernăuţi” a fost construită în 1877 în stil 
mauritan, înainte fiind sinagoga principală a oraşului. A  doua 
zi, Nicolae ieşi cu Mircea, un coleg, la „Vienna Caffé”. 

- Hai şi noi la bal! Aici se organizează sâmbăta baluri! îi 
propuse Mircea. 

Sâmbătă seara, în localul de lângă unitate avea loc un bal luxos. 
Familiile de vază, veneau cu fiicele, să le găsească aici alesul, 
să le căsătorească. Nicolae intră şi privi mulţimea elegantă, în 
agitaţie continuă. Deodată, într-un colţ, zări o tânără blondă, cu 
ochii albaştrii-verzui, mignonă şi suavă. Era ca un înger printre 
celelalte persoane din jurul său. Discuta cu o femeie tânără, mai 
înaltă şi brunetă, la fel de frumoasă şi cu aceeaşi ochi fascinanţi. 
Se îndreptă spre ele  şi o invită pe blonduţă la vals.  

- Îmi acordaţi acest vals? întrebă Nicolae, înclinându-şi 
politicos capul. 

- Ich bin schön, ich bin gebildet, ich bin wunderbar! sări în sus 
tânăra brunetă, accentuând puternic cuvântul „ich”. De ce nu 
vreţi să dansaţi cu mine? Eu nu am acum partener de dans! 

- Mie-mi place domnişoara, spuse Nicolae hotărât, în timp ce 
întinse mâna să o prindă de degete, pentru a conduce spre ringul 
de dans pe tânăra fermecătoare. Cum vă numiţi  domnişoară? 
Eu sunt Nicolae, absolvent de filozofie şi fiu de preot. Acum 
sunt în armată. Dar în viitor voi fi profesor, ceea ce mi-am dorit 
dintotdeauna.  

- Elisa, spuse cu glas suav fata. 

- Şi tânăra de lângă dumneavoastră? întrebă Nicolae curios. De 
ce a reacţionat aşa? 

- Este Helga, sora mai mare. Este foarte frumoasă şi mândră, 
toţi bărbaţii îi fac curte. Se aşteaptă ca oricine să o placă! 
răspunse Elisa. 

- Dar dumneavoastră sunteţi mult mai fină, mai delicată, mai 
suavă... continuă Nicolae . 

- Aceasta este părerea dumneavoastră... spuse încetişor Elisa 

- Numai cu sora aţi venit? întrebă bărbatul. 

- Sunt aici cu mama, tata şi cei trei fraţi ai mei Arthur, Alwin şi 
Anton. 

- Cunoaşteţi mai multe limbi, nu-i aşa? Am văzut că vorbiţi cu 
sora în limba germană. Eu am învăţat la liceu franceza, 
germana, italiana, spaniola, greaca veche şi latina! spuse 
Nicolae.  

- Vorbesc foarte bine limba română, deoarece am făcut şcoala 
primară în această limbă, fiind limba naţională şi limba 
germană, eu fiind de această etnie. La şcoala catolică vorbeam 
în germană, dar am învăţat şi limba franceză, ca limbă străină. 
Când eram însă copii, eram toţi de etnii diferite şi ne jucam 
împreună întotdeauna. Astfel, am învăţat cu toţii să conversăm 
şi în rusă, şi în poloneză, şi în ucraineană şi chiar şi în idiş. Aşa 
ne înţelegeam mult mai bine între noi, dar şi cu părinţii tuturor. 
Ne folosea acest lucru şi când mergeam la prăvălia evreilor, căci 
ne puteam adresa în limba lor, şi la frizeria ucraineanului, la 
cinematograful rusului, căci acela este mai aproape de noi sau la 
poştă unde funcţionara era o poloneză. Cernăuţiul este un spaţiu 
internaţional din acest punct de vedere. Am învăţat să ne 
respectăm unii altora limba, etnia, dar şi religia. Să ne 
respectăm şi să ne iubim! explică tânăra. 

Dansul se termină şi Nicolae o conduse pe Elisa la loc.  

- Tată, el este Nicolae, activează în armată şi este licenţiat în 
filozofie! spuse Elisa. 

- Aaaa, în armată! Mă numesc Heinrich Hensel, se recomandă 
bărbatul. Ea este soţia mea, Gertrude. Şi eu am fost ofiţer, la 
Curtea împăratului din Viena. Când am ieşit la pensie, m-am 
retras aici, în Cernăuţi. M-am căsătorit şi acum am o mică 
afacere, o fabrică de alcool medicinal. 

Nicolae observă că doamna Gertrude era mult mai tânără decât 
domnul Hensel. 

- Fratele meu a rămas însă la Viena. Şi fiul său, nepotul meu 
este acolo un avocat renumit, continuă domnul Hensel. Dar, cu 
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criza aceasta, completă Gertrude... nepoţii mei, Peter şi 
Johannis au plecat peste ocean, tocmai în Canada... 

- Îmi permiteţi să vă mai vizitez fiica? întrebă Nicolae. 

- Desigur! acceptă bătrânul domn. 

- Acesta este Mihai! spuse Helga venind rapid spre grup. Ne 
invită la susţinerea licenţei sorei lui, Anastasia, la universitate. 
Veniţi şi dumneavoastră, domnule Bratu? întrebă Helga pe 
Nicolae.  

- Desigur! Chiar îmi face plăcere! răspunse bărbatul. 

A doua zi, Nicolae luă toţi banii de soldă şi se opri la florăria 
din centrul Cernăuţiului. Intră şi spuse băiatului care vindea 
florile: 

- Doresc să comand trandafiri roşii!  

- Câţi doriţi? întrebă tânărul vânzător. 

- De toţi banii aceştia! şi Nicolae întinse banii de soldă. Vă rog 
să-i trimiteţi la următoarea adresă: Wagnergasse nr. 13, 
domnişoarei Elisa Hensel, împreună cu acest plic. 

Vânzătorul a trimis urgent pe băiatul care trimitea florile, la 
adresa menţionată. Acesta ajunse în zece minute cu trandafirii 
în faţa casei, o clădire impunătoare, cu etaj şi bătu la uşă. Apăru 
imediat Gertrude, mama Elisei. Am primit comandă, să aduc 
aceste flori la adresa dumneavoastră! spuse băiatul. Şi începu să 
descarce din trăsură, buchete imense de trandafiri roşii.  

- Unde îi duc? întrebă el. 

- În sufragerie! spuse uimită femeia. 

În câteva minute, camera era acoperită de trandafiri superbi, 
roşii. 

- Oare cine mi i-o fi trimis? întrebă încântată Helga şi se repezi 
cu nerăbdare spre plicul ce însoţea trandafirii. Pe plic scria cu 
litere caligrafiate ordonat: „Frumoasei şi gingaşei domnişoare 
Elisa, de la Nicolae”. Helga înşfăcă cu putere hârtia şi privi 
încremenită grupurile de versuri ce o acopereau. 

- Cum, pentru Elisa sunt? Nu sunt pentru mine? Eu sunt mai 
frumoasă, eu trebuia să primesc florile! Şi ţi-a scris şi-o  poezie! 
Mie nu mi-a scris nimeni niciodată vreo poezie! spuse tânăra 
mânioasă. 

- Lasă Helga, nu te supăra, o să primeşti şi tu trandafiri! o 
consolă blând Elisa. 

- Tu ce te bagi! N-am nevoie de consolările tale. Nimeni nu-i ca 
mine! spuse Helga din ce în ce mai nervoasă şi izbucni în 
hohote de plâns. 

Din ziua aceea, Elisa a primit în fiecare zi câte o floare de la 
Nicolae. A doua zi, Nicolae veni în vizită la familia Hensel. 
Casa familiei, cu etaj, era mărginită de case elegante cu două şi 
trei etaje, pe o romantică stradă pietruită. Era cunoscută a fi un 
loc popular pentru procesiuni de nuntă. Era prânzul şi familia îl 
invită la masă. 

- Rămâneţi la noi la masă, domnule Bratu! spuse Gertrude 
politicoasă. 

În sufrageria imensă, cu mobilă de lemn sculptată, o masă lungă 
trona în mijlocul încăperii. În faţă  era un tablou mare, cu o 
pictură ce reprezenta o pereche - un ofiţer cu poziţie şi costum 
impozante, cu o sabie lungă şi strălucitoare şi o doamnă 
elegantă cu o pălărie enormă şi umbreluţă. Era domnul Heinrich 
şi doamna Gertrude, când erau mai tineri.  

Gertrude pregătise feluri variate – supă de pui, friptură de porc 
cu cartofi prăjiţi şi salată de roşii şi castraveţi iar ca desert, un 
tort imens de ciocolată, cu flori din frişcă, dispuse pe partea sa 
superioară. 

- Facem cumpărăturile la „Elizabethplatz'', bazarul alimentar din 
apropierea Pieţii Teatrului, spuse Gertrude. A fost numit aşa în 
onoarea împărătesei austriece Elisabeta, completă ea, 
considerând că este nevoie de astfel de lămuriri.  

- Şi ce gânduri de viitor aveţi? îl întrebă Heinreich pe Nicolae. 

- Îmi doresc să fiu profesor de filozofie. Aceasta este vocaţia 
mea! Criza mi-a încurcat puţin planurile, dar sunt tânăr şi o să-
mi ating ţelul. Acum însă, aş dori să mă căsătoresc... aş dori să 
mă însor cu Elisa, spuse timid tânărul. 

Se făcu linişte. Părinţii doreau şi ei ca fata lor să se mărite, dar 
acum, în faţa cererii, erau luaţi prin surprindere. În această 
perioadă, cu criza, erau şi ei în impas. De curând, guvernul 
Iorga tăiase şi pensiile, lucru care îi afectase puternic. Afacerea 
cu alcoolul medicinal  se dusese de râpă şi pensiile ajunseseră 
singurul venit curent. Care acum nu mai era... 

- Dar Elisa este foarte tânără. De abia a ieşit de la Şcoala 
Catolică de Maici. 

În Cernăuţi, fetele de familie urmau această şcoală, să înveţe să 
se pregătească pentru căsătorie – învăţau limbi străine, să 
converseze, să cânte, să brodeze, să coasă, să gătească... 

- Trebuie să aibă dotă pentru a se căsători cu un ofiţer! spuse 
Gertrude. Noi avem o casă cu grădină cumpărată lângă 
Cernăuţi. Aceea i-o vom da ca dotă! 
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- Îmi permite-ţi să o invit pe Elisa, la o plimbare prin parc? O 
voi aduce-o înapoi într-o oră, se adresă Nicolae către părinţii 
fetei. 

- Desigur, răspunse Gertrude. 

Parcul era aproape de casa Elisei. Un parc fascinant, pictat în 
nuanţe de verde, rod al vegetaţiei abundente şi alb pur, al 
băncilor, coşurilor de gunoi, al  construcţiilor şi anexelor, 
vopsite toate într-un alb imaculat. Iar Nicolae cu costumul său 
de militar şi Elisa cu rochia sa de culoarea ghioceilor de 
primăvară se sincronizau perfect cu cadrul. 

Tinerii se aşezară pe o bancă, sub un salcâm încovoiat, cu o 
coroană expandată de frunze, ca o imensă umbrelă de soare. În 
faţa lor, trona un copac maiestuos, cu formaţiuni lemnoase 
ciudate, ca nişte trompe de elefant. Când era privit, copacul 
parcă avea ceva magnific în el. Părea că  transferă  şi 
admiratorilor săi, o părticică din măreţia sa. Ieşea în evidenţă 
printre nişte tuie înalte şi bătrâne, cu tulpina cheală pe aproape 
un metru, smotocite de vreme, cu crengile lungi lăsate în jos, ca 
nişte sălcii, care tind să se usuce dar care emană totuşi un 
farmec aparte. În dreapta, un rând de salcâmi tineri, abia 
crescuţi, stăteau aliniaţi ca soldaţii în pluton.   

Ciripitul drăgălaş al păsărelelor, presărat din când în când cu 
triluri melodioase avea un farmec aparte. Din depărtare se auzi 
cântecul suav al unui cuc. Dar magnetismul miraculos al 
parcului se datora tufelor de trandafiri de la roşul purpuriu al 
sângelui şi dragostei, la albul curat al nevinovăţiei şi sincerităţii. 
Nicolae rupse un trandafir roşu şi-i prinse Elisei în păr. Frunzele 
copacilor fremătară ordonat sub mângâierea blândă a vântului. 
Nicolae avu senzaţia că parcul se transformase într-un tărâm 
magic, al cuplului primordial.     

Amândoi nu scoteau nicio vorbă. Deşi de obicei erau firi 
sociabile, Nicolae şi Elisa, nu erau prea vorbăreţi de fel. 
Vorbeau numai cât era necesar şi atunci când trebuia. Dar parcă 
tocmai limbajul misterios al tăcerii îi unea acum cel mai mult. 
Le unea sufletele, le unea inimile, pentru totdeauna. În faţa lor, 
se contura imaginea a doi corcoduşi filiformi împletiţi în mod 
miraculos sub forma unei porţi de trecere. Alături, unul curbat, 
cu o corolă abundentă, îi străjuia... 

La întoarcerea spre casă trecură pe lângă teatru. Teatrul din 
Cernăuţi era o clădire impresionantă, realizată sub influenţa 
Şcolii de Arhitectură de la Viena.  

- Mergem sâmbătă la un spectacol? întrebă Nicolae, iubitor de 
cultură, ca-ntotdeauna, bucuros să vadă un nou spectacol, dar în 
acelaşi timp şi într-o companie plăcută.  

Ajunseră curând în Piaţa Centrală. În mijlocul ei, trona 
nestingherit  Monumentul Unirii, inaugurat în 1924 la Cernăuţi 
în prezenţa familiei regale.  

* 

Nunta avu loc rapid, fără prea multe pregătiri. De fapt Nicolae 
nu a fost niciodată sclavul formalităţilor. Nici Elisa nu era cu 
fumuri, ca sora sa Helga. Pentru cei doi, dragostea era lucrul cel 
mai important. Tot acest spectacol de faţadă nu avea nicio 
valoare pentru ei. Erau valoroase doar sentimentele... 

Rămaseră în Cernăuţi, la părinţii Elisei. În casa cu grădină, pe 
care o primise Elisa ca dotă, nu reuşiră să locuiască. O vizitau 
numai din când în când. Tatăl Elisei muri curând. Nu a rezistat 
stresului afacerilor din timpul crizei. Nicolae era omul studiului, 
al cărţii. Cariera militară nu era pentru el, dar o executa totuşi 
fără a i se părea o corvoadă, pentru că era o persoană sportivă, 
rezistentă la efort fizic. Elisa rămase însărcinată imediat şi după 
nouă luni de căsătorie dădu naştere unui băieţel frumos foc, 
Mircea, dar care se îmbolnăvi rapid încă din primele zile de 
viaţă şi muri. După un an, născu din nou, prematur, o fetiţă, 
plăpândă şi sensibilă, care semăna foarte bine cu Nicolae.   

Elisa era foarte pricepută la treburile casnice. Avea o inteligenţă 
practică ieşită din comun. Învăţa repede orice presupunea 
îndemânare. Dacă vedea un om reparând ceva, imediat putea să 
facă şi ea acest lucru. În acest mod, tot ce se strica în casă era 
remediat fără probleme – instalaţiile electrice, aparatele. Îi 
plăcea să gătească, să lucreze câte ceva şi să cânte, mai ales 
melodia „Cernăuţi, schöne Stadt”. Asculta sfaturile primite şi 
învăţa orice era util, de la oricine... 

- Dacă te speli pe dinţi în fiecare zi, îţi vei păstra dantura 
intactă! Bunica mea a murit cu toţi dinţii în gură, pentru că se 
spăla cu sare zilnic, spunea ea fetei sale. 

                                                    * 

Într-o zi de sfârşit de iunie al anului 1940, Nicolae era cu 
plutonul chiar pe malul Prutului, când a început să se tragă 
focuri asupra lor. Au fost luaţi pe nepregătite. Fiecare fugea 
încotro vedea cu ochii. Nu se mai vedea nimic! Numai gloanţe, 
praf, ţipete disperate... Când se termină totul, Nicolae era într-o 
văgăună - ca o peşteră, săpată miraculos în lut, de natură, în 
malul Prutului - lângă un civil, un cioban din sat. 

- Doamne, dar cum aţi scăpat! Aţi trecut apa pe bârna asta, pe 
care nu poate un om, să o treacă în mod normal! V-am văzut de 
când au început să tragă şi nu mi-a venit să cred ochilor. Aţi 
parcurs-o în viteză, de parcă aţi fi zburat deasupra apei. Uite ce 
face frica din om! exclamă ciobanul. 
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Nicolae privi bârna şi se gândi că, într-adevăr, acum, nu ar 
putea să meargă pe ea. Doar un echilibrist de la circ, după multe 
exerciţii, ar fi putut executat aşa ceva! În plutonul lui era mare 
prăpăd. Toţi erau însă mulţumiţi că scăpaseră cu viaţă. Văzuseră 
moartea cu ochii. Doar câţiva erau răniţi. Comandantul îi anunţă 
imediat: 

- S-a semnat  pactul  Molotov-Ribbentrop! Basarabia, Bucovina 
şi ţinutul Herţei nu mai fac parte din România, sunt cedate! Vin 
ruşii peste noi! Avem ordin să ne retragem cu batalionul 
imediat. Anunţaţi-vă  familiile şi plecaţi urgent! Părăsiţi 
Cernăuţiul! 

Nicolae fugi rapid acasă. Era îngrijorat pentru Elisa şi pentru 
fiica sa. Dar acestea aflaseră deja vestea şi împachetau de zor 
lucrurile. 

- Vin ruşii! Sunt la câţiva kilometri! Se văd deja, se auzeau de 
afară strigăte disperate. 

- Dar unde mergem? întrebă Gertrude speriată. 

- Veniţi la mine, în Timişoara! Este un oraş cosmopolit, ca şi 
Cernăuţiul! O împletire armonioasă de diferite naţionalităţi, 
religii. Oamenii sunt la fel de buni, sociabili şi de toleranţi unul 
faţă de celălalt! Satul meu este la câţiva kilometri depărtare. Iar 
rudele mele sunt foarte primitoare. 

Bagajele erau aproape gata. Aveau însă foarte multe obiecte, 
moştenire de familie, care reprezentau trecutul acesteia... la care 
trebuiau să renunţe, pe care trebuiau să le lase în urmă... 

- Haideţi mai repede! Lucrurile nu mai au acum nicio valoare! 
Viaţa este cea mai importantă! spuse Nicolae, mai ales că i se 
demonstrase acest lucru pe deplin, în urmă cu câteva ore. 

Elisa avea multe obiecte de care o legau diferite amintiri. Era 
greu să le selecteze. Dar era în acelaşi timp, atât de speriată, 
încât luă ce i-a venit la îndemână şi ce a considerat că este 
absolut necesar. 

*** 

În Timişoara ajunseră dimineaţa. Oraşul era deosebit de curat, 
cu multe zone verzi. Merseră întâi la Teodor, fratele lui Nicolae, 
care locuia pe bulevardul central. Nu se puteau caza însă aici. 
Cu Nicolae nu veniseră doar Elisa şi fiica. Erau şi Gertrude, 
mama acesteia, Helga şi soţul acesteia. Au plecat atunci cu toţii, 
la ţară.  

În sat era agitaţie mare. 

- Vine Nicu-a popii cu nemţoaicele! se anunţau între ei sătenii. 

Şi ieşiră în drum, să vadă şi ei doamnele. Nu mai văzuseră până 
atunci îmbrăcăminte atât de elegantă, occidentală şi mobilă stil 
cu încrustaţii atât de frumoase. Rudele cu bănet  îşi puseseră în 
gând, la vederea acesteia, să posede şi ele pe viitor aşa ceva. Şi 
viitorul, prin deportarea în Bărăgan, chiar le-a facilitat dorinţa 
de a ajunge curând stăpâni, peste mobila dorită.  

Era greu pentru un om care a trăit toată viaţa la oraş, să ajungă 
deodată la ţară. Dar Elisa era o luptătoare. Pentru fiica sa ar fi 
făcut orice sacrificiu! Curând, Nicolae îşi găsi un post de 
profesor de filozofie în Timişoara. Nu au stat însă mult timp 
liniştiţi. Căci s-a dat ordin de deportare în Bărăgan pentru 
refugiaţi şi moşieri şi au trebuit să părăsească Timişoara. 

*** 

Epilog 

După plecarea din Cernăuţi, fire optimistă, Elisa - ca toţi foştii 
locuitori ai Cernăuţiului - a încercat toată viaţa să regăsească 
farmecul oamenilor şi locurilor pierdute. Nu a reuşit însă. Elisa 
şi Nicolae au fost împreună până în ultima clipă. Nicolae a 
rezistat tuturor problemelor prin scris. Scrisul a fost cel care l-a 
întărit, l-a făcut să reziste epocii comuniste, deşi nu a putut să-şi 
publice niciodată lucrările, datorită regimului. Ultimii ani, a 
trebuit să lucreze ca bibliotecar – „om al cărţii” ca Lucian 
Blaga, cum se consola el. Scria zilnic şi faptul acesta i-a 
menţinut mintea şi inima mereu tânără, până la sfârşitul vieţii. 
Elisa, deşi mult mai tânără decât el, l-a urmat imediat. După 
atâţia ani petrecuţi împreună cu soţul său, deşi locuia cu fiica şi 
nepoatele nu a mai rezistat mult. A fost  marcată şi de moartea 
fratelui ei mai mic Anton, la care ţinea cel mai mult, deoarece 
era foarte bun la suflet, comparativ cu Alwin, care era foarte 
egoist.   

Cu verii Peter şi Johannis nu a mai corespondat. Securitatea i-a 
interzis orice scrisoare venită sau primită de peste ocean. Ultima 
scrisoare o anunţa însă că cei doi îşi împliniseră visul – aveau 
fiecare ferma proprie. Lucrau însă prea mult şi nu au reuşit 
niciodată să se căsătorească şi să aibă urmaşi. Unchiul, avocat 
în Viena, singura rudă din Austria rămasă în viaţă, a fost vizitat 
de mai multe ori de Anne, fiica lui Alwin, care devenise 
profesoară de germană şi lucra şi ca translator uneori, ceea ce-i 
facilita călătorii în străinătate. Nici el nu s-a căsătorit niciodată 
şi nici copii n-a avut. Pe verii rămaşi în Cernăuţi, care  n-au vrut 
să-şi părăsească casele şi grădinile, i-a mai revăzut o singură 
dată, când au venit după treizeci şi cinci de ani, împreună cu 
soţiile, în vizită, în România... 
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Când vine revirimentul?

 

 Nicolae VĂLĂREANU SÂRBU 

         Noaptea când cerul se urca pe umerii stelelor, lumina se 
desfăşura din candelabrele tăcerii, copacii îmbrăcau haine 
regeşti şi se rânduiau în ritualul templierilor soarelui, 
ochii comorile ascunse sub râuri de argint, unde flăcările jucau 
deasupra apelor repezi ce mâncau din maluri de smarald căzute 
în râpele abrupte de rubin obosit. Păsări cu penaj pestriţ de 
culori vii purtau în cioc inelele timpului spiralat pest
crud acoperit de mărgăritarul de rouă al zorilor despletite peste 
frunzele şi florile încă netrezite din somnul ţesut, sub pleoapele 
zeilor căzuţi la datorie. Liniştea pusă la uscat se rodea pe sine şi 
se destrăma muşcată de viespile dintr-un roi 
îmbrăţişa odihna şi se revărsa peste marginile răcoroase în 
mătasea sângelui celui care scrie poeme. 

      La picioarele unei coloane fără sfârşit şi-au strâns aspiraţiile 
şi dorinţele sufletele unor veacuri care urcau şi coborau prin 
nobleţea omului de rând pe care nimeni nu l-a lăsat să vadă cum 
este lumina clară şi adevărată. S-a avut întotdeauna un scop 
nerostit, de a învolbura o mare fără corăbii, de a transforma raţia 
de libertate într-o fărâmă de pâine totdeauna neagră şi dorită, 
niciodată destulă pentru foamea moştenită. Îmi vine să cred că 
şi cu viscole şi furtuni deasupra capului tot am fi răzbit mai 
mult, decât cu nişte legi nedrepte care ne lovesc în fibra trupului 
şi fluierul picioarelor încât am devenit o turmă fără păstori ori 
cu păstori mai temuţi decât lupii. Nu se poate inventa nimic care 
să înalţe spiritul, simfonia pe care o ascultăm este cântată pe 
note amare iar crezul a îmbătrînit în speranţă. Şcoala în mare 
parte analfabetă scoate spirite golite de ideal iar cele care ş
construit unul, nu este realizabil în ţara lor. Am luat forma 
paşilor de slugă de care ne îndepărtasem nu prea mult. Acum 
după ce am pierdut rezultatul muncii unei generaţii, alergăm şi 
de cele mai multe ori rătăcim pe drumuri cu fântâni otrăvite, nu 
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Când vine revirimentul? 

Nicolae VĂLĂREANU SÂRBU  

Noaptea când cerul se urca pe umerii stelelor, lumina se 
desfăşura din candelabrele tăcerii, copacii îmbrăcau haine 
regeşti şi se rânduiau în ritualul templierilor soarelui, căutând cu 
ochii comorile ascunse sub râuri de argint, unde flăcările jucau 
deasupra apelor repezi ce mâncau din maluri de smarald căzute 
în râpele abrupte de rubin obosit. Păsări cu penaj pestriţ de 
culori vii purtau în cioc inelele timpului spiralat peste verdele 
crud acoperit de mărgăritarul de rouă al zorilor despletite peste 
frunzele şi florile încă netrezite din somnul ţesut, sub pleoapele 
zeilor căzuţi la datorie. Liniştea pusă la uscat se rodea pe sine şi 

 înroşit, ce nu 
îmbrăţişa odihna şi se revărsa peste marginile răcoroase în 

au strâns aspiraţiile 
şi dorinţele sufletele unor veacuri care urcau şi coborau prin 

a lăsat să vadă cum 
a avut întotdeauna un scop 

nerostit, de a învolbura o mare fără corăbii, de a transforma raţia 
o fărâmă de pâine totdeauna neagră şi dorită, 

odată destulă pentru foamea moştenită. Îmi vine să cred că 
şi cu viscole şi furtuni deasupra capului tot am fi răzbit mai 
mult, decât cu nişte legi nedrepte care ne lovesc în fibra trupului 
şi fluierul picioarelor încât am devenit o turmă fără păstori ori 
cu păstori mai temuţi decât lupii. Nu se poate inventa nimic care 
să înalţe spiritul, simfonia pe care o ascultăm este cântată pe 
note amare iar crezul a îmbătrînit în speranţă. Şcoala în mare 
parte analfabetă scoate spirite golite de ideal iar cele care şi-au 
construit unul, nu este realizabil în ţara lor. Am luat forma 
paşilor de slugă de care ne îndepărtasem nu prea mult. Acum 
după ce am pierdut rezultatul muncii unei generaţii, alergăm şi 
de cele mai multe ori rătăcim pe drumuri cu fântâni otrăvite, nu 

putem ieşi din cercul în care ne-au închis străinii care ne
cumpărat ieftin, cu şpagă.  

Relansarea pe care-o visăm se lasă aşteptată, a intervenit 
delăsarea, scârba de a trăi într-o ţară aşa bogată şi frumoasă, 
săraci. Unii puţini care ne-au spoliat ca 
ne ungă ochii şi să ne ofere minime plăceri prezentându
curve la televizor, îşi închipuie că ne pun eşarfa pe ochi şi ne 
mângâie tristeţea cu deşertăciune. Nu, trebuie să ne regăsim în 
inima unui munte şi să erupem la momentul cop
scape niciun sol purtător de întuneric şi să nu rămână nicio 
umbră ce ne inundată de lumină. Obida răbdării coace fructul şi 
el va fi plin de seva demnităţii dincolo de orice democraţie de 
mucava. Avem încă credinţa că sufletul nu poate fi f
poate trezi la realitate. Dacă acest pământ este dăruit cu har, 
trebuie să fie dăruit şi cu voinţă astfel încât nimeni să nu scape 
de judecata aşteptată când va deveni divină.

 
 

Theodor Codreanu –
,,Semințe de lumină”

 
 

Prof. Petru

Cultura românească n-are viitor (...)  Va dispărea 
patruzeci-cincizeci de ani.      (Alex. Ștefănescu)
 

Desigur că eu nu pot să-l contrazic pe Alex. 
(el fiind un om cu greutate.) Optimismul său mi
exagerat: limba română poate să dispară 
cincizeci de ani dacă milioane de români vor continua să fugă, 
ca disperații, din țara lor încotro văd cu ochii, dacă  la 
televiziuni vor fi ,,manele non stop”, dacă vipurile în uichen
își vor schimba lucul ca să arate cul și să primească ocheiul 
pentru vreun giob ca să nu mai taie frunze la câini...

Ultimul vorbitor de limbă dalmată, Antonio Udina a 
dispărut, continentul Atlantida a dispărut 
distinsului critic este justificată.  

Din fericire, există mari personalită
ca eminescologul Theodor Codreanu 
care pot să-l contrazică.  

Limba română, ,,cea mai poetică limbă a lumii” (după 
Emil Cioran) nu poate și nu trebuie să dispară. 

În frumoasa limbă românească sunt scrise aceste două 
cărți:  

-,,Theodor Codreanu sau izbânda criticii totale” (Editura 
,,Ștefan Lupașcu”, Iași, 2015) de Petru Ioan și

literaturliteraturliteraturliteratură 

Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017 

au închis străinii care ne-au 

o visăm se lasă aşteptată, a intervenit 
o ţară aşa bogată şi frumoasă, 

au spoliat ca popor de avere, vor să 
ne ungă ochii şi să ne ofere minime plăceri prezentându-ne 
curve la televizor, îşi închipuie că ne pun eşarfa pe ochi şi ne 
mângâie tristeţea cu deşertăciune. Nu, trebuie să ne regăsim în 
inima unui munte şi să erupem la momentul copt, încât să nu 
scape niciun sol purtător de întuneric şi să nu rămână nicio 
umbră ce ne inundată de lumină. Obida răbdării coace fructul şi 
el va fi plin de seva demnităţii dincolo de orice democraţie de 
mucava. Avem încă credinţa că sufletul nu poate fi furat şi el ne 
poate trezi la realitate. Dacă acest pământ este dăruit cu har, 
trebuie să fie dăruit şi cu voinţă astfel încât nimeni să nu scape 

nd va deveni divină. 

– Petru Ioan 
țe de lumină” 

Petruș ANDREI - BÂRLAD 

are viitor (...)  Va dispărea și limba  română(...) în  
Ștefănescu) 

l contrazic pe Alex. Ștefănescu 
Optimismul său mi se pare cam 

exagerat: limba română poate să dispară și în mai puțin de 
cincizeci de ani dacă milioane de români vor continua să fugă, 

ții, din țara lor încotro văd cu ochii, dacă  la 
televiziuni vor fi ,,manele non stop”, dacă vipurile în uichenduri 
și vor schimba lucul ca să arate cul și să primească ocheiul 
pentru vreun giob ca să nu mai taie frunze la câini... 

Ultimul vorbitor de limbă dalmată, Antonio Udina a 
dispărut, continentul Atlantida a dispărut și el, așa că temerea 

Din fericire, există mari personalități ale culturii române, 
ca eminescologul Theodor Codreanu și logicianul Petru Ioan, 

Limba română, ,,cea mai poetică limbă a lumii” (după 
să dispară.  

În frumoasa limbă românească sunt scrise aceste două 

,,Theodor Codreanu sau izbânda criticii totale” (Editura 
Ștefan Lupașcu”, Iași, 2015) de Petru Ioan și 
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-,,Dialogurile unui provincial” de Theodor Codreanu 
(Editura ,,Scara Print”, București, 2015), ediție alcătuită și 
îngrijită de talentata prozatoare Lina Codreanu. 

Cartea universitarului Petru Ioan este o lucrare științifică, 
după toate regulile artei. A trebuit un mare logician ca să ne dea 
firul Ariadnei pentru a putea intra și ieși din labirintul vastei 
opere codreniene. Profesorul universitar dr. Petru Ioan a avut 
strălucita idee de a prezenta în paradigmă hexadică cele trei 
ipostaze ale eminescologului Theodor Codreanu: - 

- În primul rând ipostaza de eseist, ideolog, analist socio-
politic, moralist, polemist și editor; 

 - În al doilea rând, ipostaza de critic și, respectiv, de 
metacritic literar și 

        - În al treilea rând, ipostaza de eminescolog și 
metaeminescolog. 

Se obțin astfel 18 module din coloana fără de sfârșit a culturii 
române eterne. 

Drept urmaș al meșterului Manole, Petru Ioan așează 
pietrele de granit ale operei codreniene într-o ordine desăvârșită 
la temelia, elevația, pronaosul și naosul templului său cu 
,,Dialectica stilului” înălțându-se cupola sau bolta acestui 
edificiu măreț. ,,Se deschid, astfel, 18 popasuri în exercițiul 
nostru de reconstrucție și cristalizare a unei personalități 
creatoare de excepție, legate de tot atâtea spații de încadrare” 
(op.cit.,p.10). 

Cu ,,Anatomia operei hermeneutice nu doar literare a 
scriitorului hușean Theodor Codreanu”, profesorul universitar 
Petru Ioan ne convinge de la bun început că lucrarea sa 
științifică este, deopotrivă, și una de artă. Formulările celor 6 
capitole din prima parte împrumută stilul liturgic: ,,În viața 
zilnică, Theodor Codreanu e un inspirat PROPOVĂDUITOR și 
neobosit ADNOTATOR, iar pentru hușeni, un discret 
CONLOCUITOR” sau ,,Din perspectiva operei, dascălul 
hușean, ajuns la vârsta senectuții, este inclusiv de eseuri un 
apreciat AUTOR și de-al spiritualității actuale un avizat 
RESEMNIFICATOR”. Principalele elemente de construcție a 
personajului Theodor Codreanu sunt descoperite în cele patru 
volume de ,,Numere în labirint” și ,,Fragmentele lui Lamparia”. 
Volumele amintite reprezintă ,,oglinda formării unui intelectual 
din a doua jumătate a sec. al XX-lea, traiectoria unei mari 
personalități a culturii noastre contemporane, biografia sa 
exterioară cât și interioară”. 

Salutând mai de fiecare dată izbânzile sale editoriale, 
adevărate evenimente culturale, afirmam și eu că Theodor 
Codreanu este un fenomen: eminent dascăl, strălucit 
eminescolog, romancier și gânditor aforistic, renumit și 

redutabil eseist, critic și istoric literar care are, prin opera sa, 
meritul de a dura pod de aur peste Prutul lacrimilor noastre. 

Cu ,,Transmodernismul” (Editura ,,Junimea”, Iași, 2005) 
Theodor Codreanu trasează noua paradigmă a sec. al XXI-lea și 
propune ipoteze îndrăznețe și conexiuni îmbietoare, printre care 
cea mai de seamă, ,,întoarcerea omului la sacru, pentru 
recuperarea inocenței pierdute, a spiritului de toleranță și iubire 
necondiționată față de oameni și Dumnezeu.” Anunțând că 
postmodernismul și-a dat obștescul sfârșit, nu pot să mă abțin și 
spun și eu asemeni lui Theodor Codreanu: ,,Requiescat in 
pace!” 

Mor și se mai nasc curente 
Că orice modă-i trecătoare, 
Rămân însă în veci talente 
Cu opere nemuritoare. 
 
Se nasc mereu și mor sofisme 
Și unii le aruncă-n lume 
Și trec, drept adevăr, truisme 
Ca să ne zăpăcească-anume. 
 
Vrând să-mi verific umanismul, 
Mă-mbrac în negru ca oricare, 
Că a murit postmodernismul  
Și îi aprind o lumânare. 

 

Cu cele două romane ,,Varvarienii” și ,,Marele zid” 
numele romancierului Theodor Codreanu este alăturat celor mai 
mari prozatori români (Rebreanu, Călinescu, Camil Petrescu, 
Marin Preda) și străini (Balzac, Gide, Proust, Kafka). 

În prefața la cartea ,,Basarabia sau drama sfâșierii”, 
academicianul Mihai Cimpoi îl numește pe Theodor Codreanu 
,,critic al întreg spațiului românesc”. 

Admirăm la autorul Petru Ioan profunda cunoaștere a 
operei codreniene, acribia de cercetător, aparatul critic 
impresionant, faptul că citează, la fiecare operă în parte, atât 
opiniile favorabile cât și pe cele ale ,,cârcotașilor”, luciditatea și 
logica demersului său auctorial. 

Cartea ,,A doua schimbare la față.(O cercetare 
transdisciplinară a civilizației române moderne)” (2008) ne 
îndeamnă să păstrăm ,,limba și ființa etnică”, fiind ,,de o 
importanță cu totul excepțională”, una din ,,capodoperele 
culturii românești” (George Mihalcea). Supraviețuirea ca popor 
și națiune se poate obține prin ,,redescoperirea arheității 
naționale” și ,,întoarcerea la adevăratele valori creștine”. 

Multe pagini sunt dedicate volumelor: ,,Provocarea 
valorilor” (1997), ,,Valori din două veacuri” (2012) și 
,,Fragmentele lui Lamparia” (1997). 

Universitarul Petru Ioan remarcă definițiile pline de tâlc 
date entităților de tot felul: Creația este ,,bucurie în dezamăgire, 
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,,cea mai înaltă formă de luptă”, ,,răsplata nelini
două categorii de cărți: una destinată ațâțării f
ațâțării spiritului”; ,,Ori pui foc pe hârtie, ori pui hârtia pe 
foc”... 

Prin ,,Fragmentele lui Lamparia” dar și prin celelalte 
cărți, Theodor Codreanu se dezvăluie pe sine ,,fiind una dintre 
cele mai seducătoare și fascinante personalită
contemporane europene. După opera lui George Călinescu, cea 
a eminescologului Theodor Codreanu este încă un monument 
impunător înălțat arheului spiritualității românești 
EMINESCU. 

Am însoțit doar câțiva pași pe cele două mar
personalități prezente de-a lungul vieții de creație și, din rațiuni 
didactice și de bun simț ne oprim aici. 

Dialogurile platoniciene cu distinsa doamnă profesoară 
Lina Codreanu, talentat critic literar și prozator, cu remarcabilul 
poet și prozator Ion Gheorghe Pricop și cu universitarul Petru 
Ioan încununează această operă de excepție pentru care autorul 
Petru Ioan și personajul Theodor Codreanu merită toate 
felicitările. 

                                          * 

La sfârșitul volumului său, Petru Ioan 
cărții ,,Dialogurile unui provincial” ,,Taifasuri spirituale”, una 
din cele mai pline de intelectualitate opere ale anului 2015. 
Ediția alcătuită și îngrijită de Lina Codreanu, cuprinde 
,,Interviuri. Anchete literare. Colocvii.” și vine dup
mari reușite ale ei: ,,Theodor Codreanu – Bibliografie critică ” 
și ,,Theodor Codreanu în imaginarul criticii”. 

Cartea apărută în condiții grafice excepționale face 
dovada că eminescologul Theodor Codreanu, departe de a fi un 
,,provincial” trăiește, nu la periferie, ci ,,în miezul unui ev 
aprins.” 

Theodor Codreanu a dialogat cu mari personalită
toate generațiile. ,,Problematica acestei literaturi colocviale, ne 
spune autoarea Lina Codreanu, este diversă și de indiscutabilă 
actualitate: Eminescu și eminescologia, postmodernismul și 
transmodernismul, starea literaturii și a scriitorului, destinul 
culturii și societății românești, naționalismul și ideologia 
,,corectitudinii politice”, ,,demitizarea” valorilor române
viitorul literaturii și criticii într-o lume globalizată, folosul 
mai ales, primejdia multiculturalismului în Europa, sistemul 
politico-social cleptocratic instaurat în România 
postdecembristă, apoi soarta Basarabiei (preocupare statornică a 
scrierilor lui Theodor Codreanu) și multe altele.” Ea adaugă: 
,,Textele din această carte, relevă strălucirea polemistului, tonul 
urban, senin și grav, deopotrivă, profunzimea gândirii, 
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,,cea mai înaltă formă de luptă”, ,,răsplata neliniștii”; ,,Cunosc 
ți: una destinată ațâțării focului și alta 

țâțării spiritului”; ,,Ori pui foc pe hârtie, ori pui hârtia pe 

și prin celelalte 
ți, Theodor Codreanu se dezvăluie pe sine ,,fiind una dintre 

personalități culturale 
contemporane europene. După opera lui George Călinescu, cea 
a eminescologului Theodor Codreanu este încă un monument 

țat arheului spiritualității românești – MIHAI 

țit doar câțiva pași pe cele două mari 
ții de creație și, din rațiuni 

Dialogurile platoniciene cu distinsa doamnă profesoară 
și prozator, cu remarcabilul 

și cu universitarul Petru 
ție pentru care autorul 

și personajul Theodor Codreanu merită toate 

șitul volumului său, Petru Ioan anunța apariția 
ții ,,Dialogurile unui provincial” ,,Taifasuri spirituale”, una 

din cele mai pline de intelectualitate opere ale anului 2015. 
ția alcătuită și îngrijită de Lina Codreanu, cuprinde 

și vine după alte două 
Bibliografie critică ” 

ții grafice excepționale face 
dovada că eminescologul Theodor Codreanu, departe de a fi un 

ște, nu la periferie, ci ,,în miezul unui ev 

Theodor Codreanu a dialogat cu mari personalități din 
țiile. ,,Problematica acestei literaturi colocviale, ne 

și de indiscutabilă 
și eminescologia, postmodernismul și 

și a scriitorului, destinul 
și societății românești, naționalismul și ideologia 

,,corectitudinii politice”, ,,demitizarea” valorilor românești, 
o lume globalizată, folosul și, 

mai ales, primejdia multiculturalismului în Europa, sistemul 
social cleptocratic instaurat în România 

postdecembristă, apoi soarta Basarabiei (preocupare statornică a 
i multe altele.” Ea adaugă: 

,,Textele din această carte, relevă strălucirea polemistului, tonul 
și grav, deopotrivă, profunzimea gândirii,  

într-un stil percutant, aproape chirurgical, paradoxal, 
antifrazic.” 

Theodor Codreanu – acasă la scrii
interviuri și dialoguri cu Edgar Papu, George Munteanu, 
Costache Olăreanu, Cezar Ivănescu, Efim Tarlapan, Constantin 
Ciopraga, dar și scriitorii sunt acasă la Theodor Codreanu. 
Dintre aceștia amintim: Marcel Crihană, Mihai Cimpoi, 
Constantin Călin, Teodor Pracsiu, Ion Gheorghe Pricop, Ion 
Trif Pleșa, Teodora Stanciu, Mihail Diaconescu, Gheorghe 
Neagu, Ion Iachim, Constantin Trandafir, Virgil Panait, Efim 
Tarlapan, Alexandru Bantoș, Marius Manta, Constantin Arcu, 
Angela Baciu, Mihai Sultana Vicol, Ecaterina Bargan, George 
Cerbu, Teodora Mândru, Culiță Ion Ușurelu, Mircea Dinutz, 
Cristinel Popa. 

,,Anchetele literare” și ,,Colocviile” încheie această carte 
plină de miez, din care lumea literară contemporană, 
numai, se poate regăsi și poate recunoa
SCRIITORII SUNT ADEVĂRATA MĂRE
NAȚIUNI (Samuel Johnson). 

 
 

Ferestre către sat:  Mod de viaţă

 

Ion Gheorghe PRICOP 

           A trăi printre ţărani ca simplu privitor, a nu te implica 
prin ceva concret în viaţa atât de trepidantă a anotimpurilor 
rurale înseamnă, ca să recurg la o metaforă, a fi un pârâu care 
seacă înainte de-a se vărsa în râul-matcă şi, deci, prin aceasta, o 
mare şi dureroasă sincopă în actul devenirii prin curgere.

     La ţară, ritmul vieţii este altul. Viligiaturistul, venit de la 
oraş spre câmpie, poate remarca pierderea progresivă a 
ritmurilor citadine, în favoarea unei linişti numai aparent 
patriarhale, dar care este, de fapt, tăcerea cosmică a rotaţiei 
biologice.  

     A trăi ca intelectual printre ţărani, înseamnă a lăsa în fiecare 
zi sufletul deschis unei seminţe. Înseamnă să descoperi clipa 
tainică  în care te desprinzi de doasca trtatatelor de filosofie sau 
de cultură pură, pentru a pune urechea, a te racorda, la sp
naturii. Al naturii care te înconjoară şi
a convivului tău, care, dacă nu eşti atent, te poate considera 
intrus, un terchea-berchea, un scârţa
conţopist, acolo, care le strică liniştea. La ţară timpul n
conform acelor ceasornicului, ci după ciclurile vegetale; ora 
exactă nu se dă după al şaselea semnal la radio şi televiziune, ci 
după înfloritul mărului, când se aruncă bobul de porumb sub 
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un stil percutant, aproape chirurgical, paradoxal, 

acasă la scriitori realizează 
și dialoguri cu Edgar Papu, George Munteanu, 

Costache Olăreanu, Cezar Ivănescu, Efim Tarlapan, Constantin 
și scriitorii sunt acasă la Theodor Codreanu. 

știa amintim: Marcel Crihană, Mihai Cimpoi, 
n Călin, Teodor Pracsiu, Ion Gheorghe Pricop, Ion 
șa, Teodora Stanciu, Mihail Diaconescu, Gheorghe 

Neagu, Ion Iachim, Constantin Trandafir, Virgil Panait, Efim 
ș, Marius Manta, Constantin Arcu, 

icol, Ecaterina Bargan, George 
ță Ion Ușurelu, Mircea Dinutz, 

și ,,Colocviile” încheie această carte 
plină de miez, din care lumea literară contemporană, și nu 

recunoaște, cu mâna pe inimă că: 
SCRIITORII SUNT ADEVĂRATA MĂREȚIE A UNEI 

Mod de viaţă 

Ion Gheorghe PRICOP – Duda, jud. Vaslui 

A trăi printre ţărani ca simplu privitor, a nu te implica 
ceva concret în viaţa atât de trepidantă a anotimpurilor 

rurale înseamnă, ca să recurg la o metaforă, a fi un pârâu care 
matcă şi, deci, prin aceasta, o 

mare şi dureroasă sincopă în actul devenirii prin curgere. 

ţară, ritmul vieţii este altul. Viligiaturistul, venit de la 
oraş spre câmpie, poate remarca pierderea progresivă a 
ritmurilor citadine, în favoarea unei linişti numai aparent 
patriarhale, dar care este, de fapt, tăcerea cosmică a rotaţiei 

A trăi ca intelectual printre ţărani, înseamnă a lăsa în fiecare 
zi sufletul deschis unei seminţe. Înseamnă să descoperi clipa 
tainică  în care te desprinzi de doasca trtatatelor de filosofie sau 
de cultură pură, pentru a pune urechea, a te racorda, la spiritul 
naturii. Al naturii care te înconjoară şi-al naturii consăteanului, 
a convivului tău, care, dacă nu eşti atent, te poate considera 

berchea, un scârţa-scârţa pe hârtie, un 
conţopist, acolo, care le strică liniştea. La ţară timpul nu trece 
conform acelor ceasornicului, ci după ciclurile vegetale; ora 
exactă nu se dă după al şaselea semnal la radio şi televiziune, ci 
după înfloritul mărului, când se aruncă bobul de porumb sub 
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brazdă, sau după îndulcirea până la aroma diafană a boabei, 
când se recoltează sterugurii. A trăi printre ţărani înseamnă să 
cunoşti după determinanta astronomică a Pământuluila orele 
cele mai matinale, şi nu din poezie, înseamnă să simţi roua pe 
pielea ta. Diferenţa dintre a citi despre „viaţa la ţară“şi a trăi 
efectiv la ţară, este aceea dintre ideea de rouă (poetică în sine) şi 
senzaţia pe care o ai traversând un şes cu iarbă acoperit de 
bobiţele reci ale dimineţii, şi care nu poate fi decât una de 
îngreunare, de înstrăinare a picioarelor proprii. 

 

     Ţăran, atât cât a rămas, şi-a rămas suficient de mult în 
câmpia noastră eternă, fiindcă şi cel de la oraş este pe jumnătate 
ţăran, prin bunici sau străbunici, dacă nu direct, prin părinţi, 
înseamnă un om acolo şi el, care-şi caută de rosturile lui, din 
365 de zile ale anului, 365, şi nu prea este obişnuit să ceară 
cuiva socoteală cât şi cum a fost zugrăvit în literatură, ca şi în 
celelalte arte, şi nici dacă se merită sau nu această osteneală din 
partea artistului. Iar dacă ar înţelege perfect, dacă ar avea timp 
să stea şi să analizeze, ce s-a făcut pentru el în cultură, în 
general, şi în literatură, în special, ar rosti, probabil, cuvântul 
celebru al fiului nerisipitor al lui Creangă: „Un sfârâiac!“ Dacă 
a devenit, sau nu, erou în nuvele şi romane, mai puţin îl 
interesează pe ţăran. Şi totuşi, pe scriitori îi stimează. Îi 
primeşte în sat, dintotdeauna, cu sufletul curat şi casa deschisă. 
Pe scriitori este tentat să-i aşeze în duminica, adică în a şaptea 
zi, după cele şase, de râvnă şi de trudă, deci, în sărbătoarea lui, 
fiindcă chiar dacă nu este alături de el, nu e în cazna şi 
transpirtaţia de pe ogor, în frica de secetă şi în bucuria de 
ploaie, scriitorul se infiltrează în visul lui, poate lesne deveni 
cântecul lui de durere şi de dor. O atitudine mai retractivă are 
faţă de „funcţionari“, cei care sunt puşi (cel puţin aşa crede el) 
să analizeze, să programeze, să ţină contabilitatea loviturilor de 
sapă ale ţăranului, fără să fie ei înşişi prăşitori. În conştiinţa sa, 
aceştia sunt aruncaţi dincolo de duminică, între începutul şi 
sfârşitul săptămânii, în afara timpului, deci, în neant. Numai în 
cuvinte amintesc de asemenea indivizi. În fapt, în ritualul lor 
străvechi, nu sunt acceptaţi. 

     Şi totuşi, ce trebuie de făcut pentru ca această comunitate 
modelatoare, atât de bine păstrătoare de măsură, cumpăt şi bun 
simţ să te accepte? Să intri perfect în ritmul lui, în tempoul 
muncii, gândirii şi aspiraţiilor lui? Ca să fii egal cu el este 
necesar să fii şi tu responsabil de pământ. Nu de o tarla, nu de 
un ogor, nici măcar de o grădină întreagă. Dătător de seamă, 
raportor asupra ceea ce ai putut face cu doi, trei, zece metri 
pătraţi de cernoziom. Ce seminţe ai băgat sub brazdă, şi ce ai 
scos. Aceasta este proba de foc prin care poţi trece, dincolo de 
privirea rezervată cu care te întâmpină, pentru a te socoti 
semenul lui. Fiindcă semănatul şi recoltatul, în conştiinţa 
ţăranului, nu înseamnă numai asaigurarea existenţei familiei şi 
poporului din care face parte, ci, în primal rând, tăria, bărbăţia 
de-a face faţă ritmului iscat de ciclurile vegetale. 365 de zile din 
365. Fără răgaz, fără pauză…  

     Iar ceea ce se întâmplă cu odraslele Morometelui atunci când 
sunt duse la câmp, la secere, hincotelile, codelile, mofturile 
asupra uneltelor, apatia, plictiseala, înainte de-a se apuca de 
treabă, reprezintă, de fapt, o jubilaţie în faţa ritmului ancestral în 
care, odată intrat, uiţi de sine, luneci, creşti în muncă, în lumină, 
devii seminţă, germinaţie.  

Bucuria ploii 

     Plouă în ţară şi speranţele, nădejdea mea deodată se mută în 
spicele de grâu. Plouă minunat în Epicaria – ţinutul poveştilor 
din copilărie – şi deopotrivă se bucură tinereţea şi bătrâneţea, 
bărbatul şi femeia. Iar atâta vreme cât cerul se despleteşte-n 
şiroaie peste câmp, nu poate să fie uimire mai mare însuflet de 
om. 

     Ploaia reprezintă acea formă ritualică prin care natura ne 
domină şi ne implică în esenţa şi devenirea ei. Ca persoană ce 
trăieşte între dealuri şi câmpie, ca fiu de ţăran ce sunt, nu pot să 
nu mă cutremur şi să nu vibrez în faţa acestui fenomen sublim.  

     Ploaia înseamnă germinaţie, regenerare şi fertilitate, ţine de 
nori, şi norii ţin de râuri, fluvii şi-oceanele întinse. Este cercul 
închis pe care geniul eminescian, dornic de-a sfârşi „la 
marginea mării“, revenind la punctul iniţial al oricărei forme de 
viaţă, la acvatic, vrea să-l refacă. Poetul era conştient că numai 
reîntorcându-se la sorgintea primară poate să se prefacă în 
sămânţă roditoare, numai atunci natura îl va fi integrat şi-l va fi 
considerat fiul ei.legitim. Că numai de-aici poate deveni el 
însuşi vânt, lumină, ploaie, şi, prin aceasta, se va fi împlinit un 
destin. Experienţa eminesciană este un simbol, stadiul cel mai 
de sus, rarefiat şi rafinat al unei practici iniţiatice străvechi ce s-
a păstrat din moşi strămoşi şi care urcă spre noi veşnic 
proaspătă şi tonifiantă: jubilaţia în faţa ploii. Cred că nu există 
popor în lume care să se bucure mai mult de ploaie ca neamul 
românesc, mai ales atunci când ea este potolită, curată şi „cu 
mană“. Iar asta vine nu neapărat din grijile ţăranului faţă de 
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hrana familiei sale, din dorinţa de-a avea pâine pentru copii şi 
iarbă pentru vite, cât din jocul existenţial despre care aminteam 
mai sus: dorul şi dorinţa revenirii, actul „veşnicei reîntoar
cum îl defineşte Mircea Eliade, speranţa nemuririi prin şi întru 
ploaie. 

     Cerul s-a desfăcut, şi pe pământul cu adânci crăpături, peste 
ogorul cu porumb ciufulit de arşiţă, pe pajiştea roasă şi roşcată, 
peste care cirezile şi turmele flămânde trec visând ierburi 
proaspete şi dulci, cade ploaia. La început, ţărâna uscată sug
totul cu lăcomie, asemenea buretelui, apoi prin ogaşe se nasc 
vinişoare mici, pârâiaşe, care, unindu-se, nasc pâraie mari, bălţi 
tulburi, în care bulbucii sar precum cucurigii pe plita încinsă. 
„Plouă, plouă cu bulbuci/ să mai piară din năluci.“

     Copiii, suflecaţi de cracii pantalonilor până la genunchi, 
cântă cântecul ploii. Raţele şi gâştele se bălăcesc în balta care s
a întins pe toată ograda, iar pe prispa de lut a casei vechi, 
bunica, aproape oarbă la cei peste optzeci de ani ai ei, zâmbeşte 
şi se bucură pentru prima dată în acest an. Peste ridurile 
bătrâneţii de pe faţă apar ca nişte tăieturi stranii creţurile 
veseliei ei şi nu se mai jenează de gingia ştirbă, şi
buzele şi râde, un hohot ca al duhului norilor care fierb în cer, şi 
stă cu mâna slabă întinsă sub streaşină şi zice: „Plouă în mai, 
avem să mâncăm mălai.“  

     Fulgeră, dar nu vede, tună, şi aude, iar bunica se roagă  la 
Dumnezeu să ţină ploaia cât de mult, şi să fie curată: „Ieremio, 
strigă bărbatului ei, adică bunicului meu, care este sub brazdele 
Hadadârlei de mult amar de vreme, şi-o fi fiind rădăcină de 
măr, creangă de gutui, sau undă, picătură în ploaia de
vino, omule, să vezi cum plouă de frumos, ca atunci când m
luat, ca în luna mai a nunţii noastre, şi-apoi ce grâie, ce porumb 
crescu, ce iarbă, sus, pe colnică…“ Şi dă din cap bunica, i s
umplut căuşul palmei cu apă şi şi-o duce la faţă, se spală, apoi 
s-aşază  pe acelaşi colţ de prispă şi priveşte fix ca o statuie.

     Şi-afară plouă, plouă neîncetat. 

     Plouă frumos în Epicaria. Nu-i ploaie de toamnă, nu „aud 
materia plângând“, ca în poezia lui Bacovia, ci triumfând. E 
primăvară târzie, inimă de mai, început de vară. Verdele
iar frunzele plesnesc de clorofilă. Privesc şi eu boabele 
cristaline ale ploii, pilaştrii pe care picăturile le înalţă pentru o 
fracţiune de secundă în ochiul tulbure al bălţii, şi nu
seama dacă această ploaie este de acum sau din copilărie. Căci 
auzul mi se cutremură de glasul neînstrăinării, al reîntoarcerii.

     De parcă ploaia ar fi fiică numai şi numai a casei, a satului şi 
a ţării mele… 
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Dimitrie Cantemir nu doar la noi acasă...
-Integrala manuscriselor Cantemir

 
 

Jurn. Ion N. OPREA 

         Considerat „copilul teribil” al Craiovei, elevul Liceului 
„Frații Buzești”, studentul  Facultății de Filologie a Universității 
din Craiova, reprezentantul  Doljului la competi
interjudeșeană „Drum de glorii”, dedicată Independenței pe 
teme de cultură generală, transmisă în direct  la T.V., prezent în 
cercul de tineri scriitori din Craiova, reperat 
Sorescu, redactorul-șef al revistei Ramuri, privit și recunoscut 
de Constantin Noica ca „o promisiune ispititoare” a „grupului 
de la Păltiniș”, Constantin Barbu a atras
celor de mai sus, ci și a multor alți intelectuali 
Dumitriu, Dumitru Stăniloae,  Edgar Papu,  Adrian Marino, 
Mihai Șova, el fiind autorul care a publicat de mult circa 25 de 
volume din opera lui Mihai Eminescu, pe care îl adulează, acum 
el fiind și autorul la Integrala manuscriselor Cantemir.

Acum, primele 20 de volume Cantemir au fost 
prezentate la Tărgul Gaudeamus încă de la  22 noiembrie 2010, 
la care au participat acad Eugen Simion, Alexandru Surdu, 
Răzvan Theodorescu, Florin Rotaru, Ioana Feodorv 
Constantin Barbu, coordonatorul integralei care va însemna în 
final 100 sau 125 de volume-operă Cantemir, prezent 
Tudor, finanțatorul, important om de afaceri. 

Fără a fi profesor universitar, Constantin Barbu este  
un intelectual de un fel deosebit,.  trebuie cunoscut, el  
sa. În  context trebuie reținut, fără a fi filo
turcii l-au omorât pe Constantin Brâncoveanu 
Mare, cu tot Testamentul său, în 1711, l
Imperiului pe D. Cantemir ca  și pe copii lui.

Povestea cu manuscrisele lui Cantemirîncepe prin 
1981 când în România Constantin Barbu publicăun eseuîn care 
dădea o pagină inedită în latinește din Sacro
indepingibilis  imago, găsit  într-un manuscris
Biblioteca Academiei Române, dovadă de ce este necesar ca 
elevii să învețe și să cunoască limba latină. Fusese copiat  de  
Tocilescu în Rusia la 1878. De  aici, cu câ
Barbu l-a contactat și rugat pe ambasadorul Rusiei la noi, 
Alexander Churilin, să îl ajute să scaneze manuscrisele  lui 
Cantemir aflate în Rusia.  

Pentru edificarea cititorilor, profit 
informațiile care circulă pe internet despre cele de mai sus, 
Integrala manuscriselor Cantemir, lădi
achiziționat chiar de Vladimir Putin, Putin care a apobat  
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scanarea documentelor  aflate la Moscova, operă manscrisă a 
românului Dimitrie Cantemir. 

...”Vă prezentăm mai jos interviul cu scriitorul Constantin 
Barbu, cel despre care filosoful Constantin Noica spunea că este 
"excepţional de înzestrat pentru lucrări de erudiţie şi istorie 
literară". Interviul a fost înregistrat chiar înainte de plecarea la 
Moscova, unde, împreună cu sponsorul acestei întreprinderi 
culturale, Paul Tudor, urmează să aducă în ţară fotocopiile 
următoarei tranşe din ediţia acestei integrale Cantemir. 

Ion Spânu: Cum a început această aventură prin Arhiva 
Moscovei? 

Constantin Barbu: La festivitatea de acordare a unui premiu 
de excelenţă ambasadorului Federaţiei Ruse, Alexander 
Churilin, l-am rugat să-mi aprobe intrarea în Arhiva de la 
Moscova, cu care, în principiu, a fost de acord. După un timp, 
am fost surprins să primesc de la domnia sa o scrisoare în care 
mă întreba ce manuscrise vreau. I-am trimis lista după 
Tocilescu, completată cu ce mai ştiam eu, dar i-am spus, 
prevăzător, că le vreau pe toate. S-a dovedit că am procedat 
bine, întrucât acolo am descoperit manuscrise despre care nu se 
ştia nimic!Abia în mai 2009, am primit confirmarea din partea 
rusă, inclusiv preţul pentru fiecare filă scanată. Din partea 
oficialităţilor române nu a fost nimeni dispus să finanţeze 
această operaţiune,astfel încât abia în toamna lui 2009 am putut 
pleca la Moscova, când Paul Tudor, un om de faceri care 
conduce firma SC Besta SA, prin "Fundaţia culturală Tudor", a 
avut bunăvoinţa să sponzorizeze tot demersul acesta, cu care 
România se va mândri multe secole de acum înainte, căci 
fondul acestor manuscrise este cel mai mare tezaur al României 
din afara graniţelor! 

"Vladimir Putin ne-a dat una dintre aprobări" 

-  Dar, cum de a rămas în uitare o asemenea arhivă? 

 - Simplu. Începând din 1878, când Tocilescu a tipărit primul 
volum Cantemir, şi până azi, Academia Română a publicat doar 
9 (nouă) volume de opere! Lui Tocilescu, îi aprobase copierea 
manuscriselor Ţarul Alexandru al II-lea, iar mie, pentru 
documentele din Arhiva Ministerului de Externe, Vladimir 
Putin, care era pe atunci prim-ministrul Rusiei! De aceea, în 
semn de recunoştinţă, i-am trimis în dar această ladă care 
conţine primele 25 de volume, apărute într-o ediţie de lux cum 
rar se tipăresc în lume. Le ştii, nu cred că mă contrazici... 

- Dar, ce manuscrise erau în Arhiva Ministerului de 
Externe din Rusia? 

- Acolo, am fost surprins să găsesc "Jurnalul persan" în 
limba rusă şi "Manifestul lui Petru cel Mare". Despre 
"Jurnalul persan", Tocilescu credea că are doar 7 pagini, 

iar despre Manifest..." credea că este "Catehismul persan", 
care s-ar fi scufundat în mare! 

- Academia Română spune că s-au mai scanat manuscrise 
Cantemir. 

- Da, în anii '60, s-au făcut fotocopii alb-negru după unele 
manuscrise, dar, vă rog să le comparaţi cu ediţia aceasta, 
unde documentele sunt mai frumoase decât originalul! Ca 
să nu mai spun de numărul lor... De altfel, se ştie că 
Tocilescu furase, pur şi simplu, 3 fascicule, pe care le 
rezumăm astfel: 4 pag. din "Epistola dedicatoria" la 
"Sacro-sancte scientiae indepingibilis imago", 24 de pag. 
din "Index Rerum Nobilium", de la aceeaşi lucrare, şi fila 
42 din "Loca Obscura".Şi pe acestea le-am introdus în 
ediţia mea, reîntregind astfel "Sacro-sancte scientiae 
indepingibilis imago" şi "Loca Obscura". 

 

Constantin Barbu, coordonatorul "Integralei manuscriselor 
Cantemir" 

- Bănuiesc că nu e aşa de uşor să cauţi printr-o arhivă cum 
este cea a Moscovei? Ne povesteşti care a fost cea mai 
mare surpriză din această aventură prin hârtiile lui 
Cantemir? 

- Ştiam, din sursă ştiinţifică sigură, că arhiva păstrată de 
Serghei Cantemir, fiul cel mai mic al lui Dimitrie, 
compusă din 27 de pachete, a fost cumpărată la licitaţie la 
moartea sa şi se află într-una dintre arhivele Moscovei. 
Mergând prin arhiva de acte străvechi, conduşi de 
directorul acesteia (căci, pe acolo, nu te plimbi ca pe 
Unirii!), m-am trezit în faţa a 76 de lădiţe pe care scria 
"CANTEMIR"! Bucuria mea a fost de om smintit. 
Directorul ne-a adus opisul şi de la el am aflat că acesta 
fusese făcut între 1898 şi 1956! Ultimul care ordonase 
terminarea inventarului fusese Stalin, în 1935, când s-au şi 
adus în România osemintele lui Cantemir! Şi, dacă tot veni 
vorba, să ne amintim că atunci sicriul lui Cantemir a fost 
primit pe covor roşu, cu salve de tun, fiind salutat de 
Guvernul ţării, iar Iorga a stat drepţi în faţa Voievodului! 

- Dintre aceste 76 de lăzi, câte ai reuşit să scanezi? 

- Doar una! De fapt, partea rusă a scanat documentele, în 
condiţii excepţionale. În această primă ladă, este 
corespondenţa dintre Antioh, Maria şi Constantin 
Cantemir şi formează două dintre volumele actualei ediţii! 
Îţi dai seama cât a mai rămas de tipărit?"În final, ediţia 
va avea peste 100 de volume!" 
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- Ai o estimare a numărului total de volume al acestei ediţii 
Cantemir? 

- Probabil că, în final vor fi vreo 100 de volume, dacă nu 
vom mai avea şi alte surprize prin arhivele lumii. Tragedia 
este că, pentru întocmirea acestei ediţii, nu plăteşte decât 
Ludovic al XIV-lea, cum îi spun eu lui Paul Tudor! Cu el 
şi cu ceilalţi prieteni ai lui Cantemir, intenţionez să aduc în 
ţară şi celelalte manuscrise ale Domnitorului, care se află 
în alte 10 ţări, în afară de România şi Rusia!

- Care speri să fie impactul acestei colosa
Cantemir? 

- Sper, ca în anii viitori, să se scrie cărţi şi să se dea 
doctorate după această ediţie, căci Cantemir, prin toată 
opera lui, ar putea să tragă după el toată cultura română!
Ca să nu mai spun că şi politicienii noştri ar 
de vorbă cu mai-marii lumii dacă le-ar pune pe masă o 
astfel de ediţie!N-ar mai avea tonul acela arogant pe care
au acum Barroso, Viviane Reding, preşedinta Lituaniei 
sau chiar doamna Merkel! 

- Un mesaj pentru final, înainte de plecarea la

- Trebuie să ţinem minte că, în 1711, cel mai vestit ţar rus, 
Petru cel Mare, l-a făcut pe Dimitrie Cantemir prinţ al 
Imperiului rus şi tot la fel a procedat cu toţi copiii lui, pe 
care Rusia i-a tratat princiar, până la stingerea stirpei!Asta, 
în timp ce, în 1714, Constantin Brâncoveanu şi fiii săi erau 
umiliţi şi decapitaţi la Constantinopol de Sultanul Ahmed 
al III-lea, despre care se spune că ar fi trăit în "epoca 
lalelei". Cantemir era cineva în vremea lui, iar ruşii l
apreciat cum se cuvine. Nu putem să rămânem mai prejos, 
noi, cei care-i suntem urmaşi!” 

 
 

 

Acest colț de rai Hușiul, de Gheorghe 
Clapa - omagiu prof. dr. ing. Avram D. Tudosie, 

la împlinirea vârstei de 85 de ani

 

Prof. dr. Vicu MERLAN 

        Cartea scoasă la editura PIM din Iași, în anul 2016, cu 528 
de pagini, prezintă o istorie a vinurilor din Antichitate până 
astăzi, trece în revistă legendele cu privire la această licoare 
magică care scoate omul din limitele normale, făcându
devină expansiv, vorbăreț, dezvăluind taine, intimități, 
adevăruri pe care le ascunde… Gheorghe Clapa dedică această 
frumoasă și interesantă carte prietenului său prof. dr. ing. 
Avram D. Tudosie, la împlinirea vârstei de 85 de ani. Întâlnim 
chiar din primele pagini câteva motto-uri care par a sugera 
interesul acerb al omagiatului, viață dedicată în totalitate viei și 
vinului din Podgoria Hușilor: …Istoricul și viticultorul prof. dr. 
ing. Avram D. Tudosie, își dorește să facă din Zghihara de Huși 
și Busuioaca de Bohotin soiuri cunoscute și recunoscute în 
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estimare a numărului total de volume al acestei ediţii 

Probabil că, în final vor fi vreo 100 de volume, dacă nu 
vom mai avea şi alte surprize prin arhivele lumii. Tragedia 
este că, pentru întocmirea acestei ediţii, nu plăteşte decât 

lea, cum îi spun eu lui Paul Tudor! Cu el 
şi cu ceilalţi prieteni ai lui Cantemir, intenţionez să aduc în 
ţară şi celelalte manuscrise ale Domnitorului, care se află 
în alte 10 ţări, în afară de România şi Rusia! 

Care speri să fie impactul acestei colosale ediţii 

Sper, ca în anii viitori, să se scrie cărţi şi să se dea 
doctorate după această ediţie, căci Cantemir, prin toată 
opera lui, ar putea să tragă după el toată cultura română! 
Ca să nu mai spun că şi politicienii noştri ar putea sta altfel 

ar pune pe masă o 
ar mai avea tonul acela arogant pe care-l 

au acum Barroso, Viviane Reding, preşedinta Lituaniei 

Un mesaj pentru final, înainte de plecarea la Moscova? 

Trebuie să ţinem minte că, în 1711, cel mai vestit ţar rus, 
a făcut pe Dimitrie Cantemir prinţ al 

Imperiului rus şi tot la fel a procedat cu toţi copiii lui, pe 
a tratat princiar, până la stingerea stirpei!Asta, 

timp ce, în 1714, Constantin Brâncoveanu şi fiii săi erau 
umiliţi şi decapitaţi la Constantinopol de Sultanul Ahmed 

lea, despre care se spune că ar fi trăit în "epoca 
Cantemir era cineva în vremea lui, iar ruşii l-au 

Nu putem să rămânem mai prejos, 

, de Gheorghe 
omagiu prof. dr. ing. Avram D. Tudosie, 

de ani 

Prof. dr. Vicu MERLAN – Huși 

și, în anul 2016, cu 528 
de pagini, prezintă o istorie a vinurilor din Antichitate până 
astăzi, trece în revistă legendele cu privire la această licoare 
magică care scoate omul din limitele normale, făcându-l să 

ț, dezvăluind taine, intimități, 
Gheorghe Clapa dedică această 

și interesantă carte prietenului său prof. dr. ing. 
Avram D. Tudosie, la împlinirea vârstei de 85 de ani. Întâlnim 

uri care par a sugera 
ță dedicată în totalitate viei și 

și viticultorul prof. dr. 
și dorește să facă din Zghihara de Huși 

și recunoscute în 

întreaga lume, spre faima țării noastre, țară viticolă de 2000 de 
ani, cel puțin. (Acad. prof. univ. dr. Constantin C. Giurescu, 15 
ian. 1975)  

Cartea are o prezentare istorică a calită
intitulată: De la Bacchus la Hipocrate, 
valoarea terapeutică și magică a vinului, de stimularea și 
tonicitatea acestuia asupra corpului uman, bineîn
nu depășește limita…admisă pentru o astfel de degustare. 
trebuie, conform autorului, sorbit nu băut…Vinul bun nu se bea 
pentru a potoli setea, ci din plăcere. 

Apoi se trece în revistă rolul vinului la ospe
se prezintă dovezile istorice și arheologice ale folosirii vinului 
pe întreg teritoriul Daciei, inclusiv în zona coloniilor grece
la Marea Neagră. O îndeletnicire importantă a dacilor a fost 
viticultura, ocupație care se va perpetua până în
argument al vechimii și continuității strămoșilor noștri. Sunt 
prezentate documentele ce prezintă renumitele podgorii 
românești, din Moldova, Dobrogea etc, descrierea acestora de 
către călătorii străini ce ne tranzitau țara. 

Urmează o abordare frontală a vinului prin metode 
dar și printr-o prezentare concludentă în …imnurile bachice.
Deoarece vinul stimulează atât simțul plăcerii cât și pe cel al 
umorului, autorul prezintă un divertisment bahic
are menire de a purta cititorul dincolo de limitele 
viticulturii. 

Deoarece la Huși există o tradiție vini
etape de instituționalizare a școlii de viticultură și Podgoriei 
Hușilor, ca instituție preuniversitară centenară în slu
podgorii milenare, dar și o trecere în revistă a principalelor 
monografii dedicate acestora. 
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țării noastre, țară viticolă de 2000 de 
(Acad. prof. univ. dr. Constantin C. Giurescu, 15 

Cartea are o prezentare istorică a calității și terapeuticii 
De la Bacchus la Hipocrate, unde aflăm despre 

și magică a vinului, de stimularea și 
tonicitatea acestuia asupra corpului uman, bineînțeles dacă doza 

șește limita…admisă pentru o astfel de degustare. Vinul 
sorbit nu băut…Vinul bun nu se bea 

 

la ospețele dacilor, unde ni 
și arheologice ale folosirii vinului 

pe întreg teritoriul Daciei, inclusiv în zona coloniilor grecești de 
la Marea Neagră. O îndeletnicire importantă a dacilor a fost 

ție care se va perpetua până în zilele noastre, 
și continuității strămoșilor noștri. Sunt 

prezentate documentele ce prezintă renumitele podgorii feudale 
etc, descrierea acestora de 
țara.  

ză o abordare frontală a vinului prin metode științifice 
o prezentare concludentă în …imnurile bachice. 

țul plăcerii cât și pe cel al 
umorului, autorul prezintă un divertisment bahic-umoristic ce 

e a purta cititorul dincolo de limitele științifice ale 

și există o tradiție vini-viticolă, sunt prezentate 
ționalizare a școlii de viticultură și Podgoriei 

șilor, ca instituție preuniversitară centenară în slujba unei 
și o trecere în revistă a principalelor 
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Spre finalul lucrării sunt expuse autografele diverselor 
personalități de pe cărțile prof. dr. ing. Avram D. Tudosie,
doctor în viticultură și vinificație, anexe, concluzii, dar și o 
bogată bibliografie selectivă și un curriculum vitae a
Gh. Clapa din Bârlad. 

De amintit că coperțile sunt realizate impecabil, redându
sugestiv: în prim plan omagiatul  prof. dr. ing. Avram D. 
Tudosie, făcând o degustare ca la carte, cu maximă focalizare 
asupra agitării licorii pentru a degaja cât mai multe molecule 
de…vin, astfel încât simțul olfactiv să fie primul excitat la 
contactul cu licoarea bahică, stimulatoare de senza
mai poate admira mixajul de fotografii cu podgoria Hu
văzut dinspre vestul orașului Huși, mai exact de la Castelul lui 
Ceaușescu unde viile sunt în prim plan, dar apare și Hușul 
pestrițat în verdele crud al viilor, orășel împresurat de jur 
împrejur de vița-de-vie. Din colaj nu lipse
Busuioacă de Bohotin, licoare frumos ambalată într
va păstra decenii pentru a o amprenta cu parfumul timpului 
învechit. 

Încheiem cu câteva idei pe care autorul Gh. Clapa le prezintă 
sugestiv pe coperta cărții: Vinul bun constituie un aliment 
medicament. Înmănunchează crema înțelepciunii umane, 
exprimată în versuri și proză. Vinul produce energie și 
încredere, curaj, entuziasm și noblețe; dă vioiciune spirituală, 
optimism și veselie; are eficacitate în alimentație și terapeutică.

 
 

Povestirea utopică Moneda  fantazienilor
de Ion Pena 

 

        Semnificația noțiunii de „utopie” este „loc care nu există”, 

„situat nicăieri”, iar cel care a dat naștere acestui gen literar este 

considerat a fi Thomas More, odată cu publicarea lucrării 

Utopia (1516), prin care se înțelege proiectarea „în locuri 

izolate în spațiu sau îndepărtate în timp” a unei societăți ideale, 

„aparent în afara cauzalității istorice” (Ainsa, 2000, p. 17).

Caracteristicile genului utopic sunt: 

• insularitatea: „reprezentarea geografică a utopiei 

într-un spațiu izolat este esențială” (Ainsa, 2000, p. 19); din 

această perspectivă, acțiunea povestirii Moneda fantazienilor

desfășoară într-o țară imaginară, Fantazia: „Fantazia este astăzi 

o țară înfloritoare. Înainte cu zece ani însă, reaua stare domnea 

atotputernică în toate clasele sociale” (Pena, 2011, p. 192), iar 
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Spre finalul lucrării sunt expuse autografele diverselor 
ți de pe cărțile prof. dr. ing. Avram D. Tudosie, 

ție, anexe, concluzii, dar și o 
și un curriculum vitae al autorului 

țile sunt realizate impecabil, redându-se 
sugestiv: în prim plan omagiatul  prof. dr. ing. Avram D. 

făcând o degustare ca la carte, cu maximă focalizare 
asupra agitării licorii pentru a degaja cât mai multe molecule 

țul olfactiv să fie primul excitat la 
contactul cu licoarea bahică, stimulatoare de senzații și ideii. Se 

te admira mixajul de fotografii cu podgoria Hușilor 
șului Huși, mai exact de la Castelul lui 

șescu unde viile sunt în prim plan, dar apare și Hușul 
țat în verdele crud al viilor, orășel împresurat de jur 

. Din colaj nu lipsește renumita 
licoare frumos ambalată într-o sticlă ce o 

va păstra decenii pentru a o amprenta cu parfumul timpului 

Încheiem cu câteva idei pe care autorul Gh. Clapa le prezintă 
Vinul bun constituie un aliment și 

țelepciunii umane, 
și proză. Vinul produce energie și 

și noblețe; dă vioiciune spirituală, 
și veselie; are eficacitate în alimentație și terapeutică. 

Moneda  fantazienilor 

Daniel LUCA 
 

ția noțiunii de „utopie” este „loc care nu există”, 

ștere acestui gen literar este 

considerat a fi Thomas More, odată cu publicarea lucrării 

țelege proiectarea „în locuri 

țiu sau îndepărtate în timp” a unei societăți ideale, 

ții istorice” (Ainsa, 2000, p. 17). 

: „reprezentarea geografică a utopiei 

țiu izolat este esențială” (Ainsa, 2000, p. 19); din 

Moneda fantazienilor se 

țară imaginară, Fantazia: „Fantazia este astăzi 

ainte cu zece ani însă, reaua stare domnea 

atotputernică în toate clasele sociale” (Pena, 2011, p. 192), iar 

cea a romanului Ferma „Coțofana veselă” 

Ionescu, aflată undeva la „miază noapte” de Bucure

numește „«Coțofana veselă» - nume oarecum neobi

foarte la locul lui. Fiindcă (...) la intrarea fermei, î

cei doi mari ulmi ce-i străjuiesc intrarea, 

coțofană veselă care locuiește acolo cu soțul ei și cu vreo zece 

pui zglobii” (Tudoran, [1946], p. 5); 

• atemporalitatea: absen

existând condiția unui „prezent definitiv, imuabil, a cărui istorie 

anterioară este ignorată” (Ainsa, 2000, p. 20); această condi

spre deosebire de romanul în discuție, nu este respectată întru

totul în povestirea „Moneda fantazienilor”. Aici timpul narativ 

este cel prezent, iar timpul istoric este determinat în mod cert, 

însă este ... viitor: prima parte a acțiunii se desfășoară în anii 

1949-1950, iar cea ce a doua între 1925

• autarhia: „utopia clasică reduce la un minim strict 

raporturile de schimb economic” (Ainsa, 2000, p. 20); nici 

această caracteristică nu este respectată întru totul în 

fantazienilor, și tocmai absența schimburilor comerciale 

constituie motivul implementării reformei monetare: „Pu

afaceri mai fericite realizau beneficii de cer

orbecăiau între faliment și speranță. Cauzele care duseseră la 

această situație nenorocită erau multiple, dar printre cele mai 

importante era lipsa de încredere, promovată de prăbu

răsunătoare ale celor mai puternice institu

2011, p. 193); pe de altă parte, Ferma „Co

respectă această cerință, serviciile efectuate fiind răsplătite ... 

„în natură”; popa Pomană, de pildă, acce

cununie dintre taurul Pamfil și vaca Elvira, dar nu pe radaș: „

Iacă, fiindcă recunosc în tine un drept servitor al lui Dumnezeu, 

am  să-ți cunun finii. (...) Dar gândesc c'ai să

vreo două-trei perechi de păsări și c

[1946], p. 94); 

• planificarea urbană: „cetatea ideală este unul din 

topos-urile cele mai frecvente ale gândirii utopice” (Ainsa, 

2000, p. 20); în ambele scrieri avem de

însă nu doar urbană, ci a societății în an

întocmit un raport detaliat în acest sens 

de frunte ai țării, atât politici cât și de știință, ca să

literaturliteraturliteraturliteratură 

Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017 

țofana veselă” în ferma domnului 

Ionescu, aflată undeva la „miază noapte” de București, care se 

nume oarecum neobișnuit, totuși 

foarte la locul lui. Fiindcă (...) la intrarea fermei, într-unul din 

i străjuiesc intrarea, și-a făcut cuibul o 

țofană veselă care locuiește acolo cu soțul ei și cu vreo zece 

: absența unui timp istoric, 

ția unui „prezent definitiv, imuabil, a cărui istorie 

anterioară este ignorată” (Ainsa, 2000, p. 20); această condiție, 

ție, nu este respectată întru 

totul în povestirea „Moneda fantazienilor”. Aici timpul narativ 

este cel prezent, iar timpul istoric este determinat în mod cert, 

țiunii se desfășoară în anii 

1950, iar cea ce a doua între 1925-2000; 

topia clasică reduce la un minim strict 

raporturile de schimb economic” (Ainsa, 2000, p. 20); nici 

această caracteristică nu este respectată întru totul în Moneda 

și tocmai absența schimburilor comerciale 

ormei monetare: „Puținele 

afaceri mai fericite realizau beneficii de cerșetor, iar majoritatea 

și speranță. Cauzele care duseseră la 

ție nenorocită erau multiple, dar printre cele mai 

promovată de prăbușirile 

răsunătoare ale celor mai puternice instituții de credit” (Pena, 

Ferma „Coțofana veselă” 

ță, serviciile efectuate fiind răsplătite ... 

„în natură”; popa Pomană, de pildă, acceptă să facă slujba de 

și vaca Elvira, dar nu pe radaș: „- 

Iacă, fiindcă recunosc în tine un drept servitor al lui Dumnezeu, 

ți cunun finii. (...) Dar gândesc c'ai să-mi trimiți acasă 

și ceva mălai” (Tudoran, 

: „cetatea ideală este unul din 

urile cele mai frecvente ale gândirii utopice” (Ainsa, 

2000, p. 20); în ambele scrieri avem de-a face cu o planificare, 

ții în ansamblul său: „am 

întocmit un raport detaliat în acest sens și l-am trimis oamenilor 

țării, atât politici cât și de știință, ca să-și dea 
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avizul” (Pena, 2011, p. 195), ori rurală: „-Vreau ca nimic din 

viața fermei să nu se schimbe! (...) Vă voi împărți îndatoririle, 

după priceperea fiecăruia dintre voi” (Tudoran, [1946], p. 45); 

• reglementarea: „se traduce în colectivismul 

omogenizator al vieții, munca și organizarea timpului liber al 

locuitorilor orașului ideal, împărțit în cartiere precise”; acest 

colectivism se regăsește, de asemenea, în ambele lucrări: 

„Acum tu (vaca Miercana – n.n.) vei merge la bucătărie și te vei 

îngriji de cozonaci. (...) Tu (armăsarul – n.n.) te pricepi la 

motoare, dacă nu mă înșel! (...) Atunci tu te vei ocupa de 

camionetă. (...)” (Tudoran, [1946], p. 45-48), „Măria Sa 

Împăratul nostru a adunat animalele și împarte porunci la toată 

lumea ” (Tudoran, [1946], p. 50); respectiv: „Pe pământul astfel 

comasat va lua ființă la 1 februarie 1960 forma cea nouă de 

conviețuire socială numită «coop». În aceasta se vor primi 

exclusiv oameni săraci, lipsiți cu desăvârșire de pământ sau 

orice altă avere” (Pena, 2011, p. 248); 

• rezistența: „nu lipsesc din toate aceste cărți nici 

simbolurile rezistenței” (Manolescu, 1992, p. 15); în Moneda 

fantazienilor simbolul rezistenței este întruchipat de Tibon, 

„falnic în încruntarea sa (...). Cu Tibon moare ultimul cetățean 

al lumii vechi (...), ultimul individualist și liberalist” (Pena, 

2000, p. 275), iar în Ferma „Coțofana veselă” de Azorel, care 

preferă să se sinucidă decât să fie de partea noii orânduiri: „- De 

durere, că stăpânii lui stau închiși. Două luni de zile n-a mâncat 

nimic, până s-a prăpădit” (Tudoran, [1946], p. 186) și de porc. 

După o primă clasificare, există două tipuri de utopii:  

• utopiile ordinii, care descriu o stare ideală a 

ființei, utopii de tradiție populară și revoluționară; 

• utopiile libertății, ce definesc ființa ideală 

statului, utopii instituționale și totalizante, chiar totalitare (apud 

Ainsa, 2000, p. 23). 

Sub acest aspect, ambele opere fac parte din cea de a 

doua categorie, fiind utopii instituționale și chiar totalitare. 

După o altă clasificare (Northorp Frey, Varieties of 

Literary Utopias. Apud: Achim, 2002, p. 27), există trei tipuri 

de utopii: 

• utopia directă, ce vizualizează un stat universal, 

considerat a fi ideal (din această categorie face parte și Moneda 

fantazienilor de Ion Pena); 

• satira sau parodia utopică, contrautopia sau 

utopia negativă, ce înfățișează o societate cu aceleași idealuri, 

dar în termeni antinomici absoluți: tiranie, sclavie, anarhie, 

dezumanizare; 

• utopia tehnologică, unde progresul științei duce 

la stăpânirea fenomenelor naturii și chiar a proceselor 

intelectuale. 

Din cele de mai sus rezultă, așadar, faptul că scriitura 

utopică (re)prezintă viitorul, aceasta corespunzându-i excluderii 

„dintr-o temporalitate a idealului, cetatea ce va să vină fiind 

proiectată într-un viitor nedeterminat; așadar ea constituie într-o 

oarecare măsură vectorul rece al unei utopii care se încălzește 

altundeva în activismul mesianic” (Wunenburger, 2001, p. 142), 

iar povestirea Moneda fantazienilor de Ion Pena aparține 

genului utopic. 

Moneda fantazienilor de Ion Pena este o utopie directă 

ce „divulgă în bună manieră swift-iană un proces, o investigare 

atentă și lucidă a unei lumi care se anunța, cel puțin, cu precizie 

după Ialta” (Basarab, 2015, p. 100). Prin participarea directă a 

naratorului suntem introduși într-o lume ideală doar în aparență, 

în spatele „minunilor” prezentate aici ascunzându-se tirania, 

totalitarismul. 

După cum constată același autor (Basarab, 2015, p. 

100), „este curios, totuși, că Ion Pena, în anii 1937-1942 vorbea 

despre tiranie, împroprietărire, cooperativizare, despre stalinism 

cu o extraordinară percepție a realităților din 1953, 1962, 1989 

și 2000”. 

Reforma agrară cunoaște la Ion Pena două etape: 

împroprietărirea și colectivizarea. Așa se va întâmpla și în 

România de după cel de-al doilea război mondial. 

Împroprietărirea: „În numele necesităților naționale 

am decretat exproprierea tuturor moșiilor mai mari de 100 de 

hectare și împărțirea lor în loturi de câte 5 hectare la fiecare 

familie țărănească. Marii proprietari vor rămâne numai cu câte 

100 de hectare fiecare” (Pena, 2011, p. 228). Ce se va întâmpla 

peste puțină vreme în realitate? În România anului 1945, prin 
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decretul din 23 martie, s-a purces la înfăptuirea reformei agrare 

„prin exproprierea proprietăților agrare de 50 ha în sus și 

împroprietărirea țăranilor fără pământ sau cu pământ puțin” 

(Gh. Micle, Răscoala pământului. Istoria luptelor politice ale 

țărănimii române, 1933-1945. Apud: Șandru, 2005, p. 48). 

Așadar, există doar o diferență de 50 de hectare până la limita 

minimă de la care începe exproprierea între imaginație și 

realitate. Care este consecința exproprierii? În povestire: „În 

multe părți țărănimea refuza deja să mai muncească pe moșii, 

preferând să îndure foamea, amețită cu puținul din ogorul 

părintesc, decât să mai umple hambarele boierilor și buzunarele 

logofeților” (Pena, 2011, p. 229), iar în realitate s-a ajuns la 

violențe („ocuparea în forță a moșiilor și împărțirea lor” Șandru, 

2005, p. 48) ori luarea în stăpânire a unor pământuri ce nu 

trebuiau a fi împărțite. Abuzurile intervin, prin urmare, atât în 

imaginar, cât și în real, doar modalitatea specifică de exprimare 

diferă. 

Colectivizarea: aminteam mai sus de „coop”. Aceasta va 

deveni în realitate, nu peste multă vreme, celebra C.A.P. 

(Cooperativa Agricolă de Producție), urmașa Gospodăriei 

Agricole Colective. La Ion Pena colectivizarea începe după o 

perioadă de 30 de ani de la împroprietărire și apare ca o 

necesitate în urma „pulverizării” pământului și constă, etapizat, 

în interzicerea cumpărării pământului arabil de către particulari, 

cedarea de către micii funcționari, micii comercianți și micii 

meseriași a pământului arabil de până la 3 hectare către stat 

(contra cost), cumpărarea pământului de către stat vreme de 5 

ani de la oricine va vrea să vândă și comasarea întregului 

pământ rezultat, pământ pe care va lua ființă „coop”-ul (2011, 

p. 246-248). Aici „se trăiește, se muncește, se organizează și se 

administrează în comun, după cele mai moderne principii” 

(Pena, 2011, p. 255). Nu este o surpriză, prin urmare, 

dezvoltarea continuă a „coop”-urilor, ajungându-se la „satul-« 

coop »”: „Un sat nou, ridicat după ultimele principii științifice, 

estetice și higienice” (Pena, 2011, p. 260).  

În România, la plenara Comitetului Central al P.C.R. din 

3-5 martie 1949, s-a stabilit un program detaliat de transformare 

socialistă a agriculturii. Aceasta a preconizat „înfăptuirea 

gradată a colectivizării, sugerând să se înființeze la început un 

număr relativ mic de asociații, care să aibă rolul de gospodării-

model” (Șandru, 2005, p. 54). Procesul colectivizării a fost un 

proces de lungă durată (1949-1962), și nu s-a întins doar pe 5 

ani, termen întâlnit în Moneda fantazienilor. Termenul a fost 

așa de mare și datorită rezistenței țărănimii, rezistență învinsă, 

adeseori, cu forța brută („Luni seara a venit o mașină și a ridicat 

doi chiaburi, doi țărani săraci și unul mijlocaș... I-au ridicat luni 

noaptea și marți au venit acasă. Erau bătuți groaznic...” – 

Camelia Anghelache, Aspecte selectate din documentele 

deținute de arhivele naționale din fosta arhivă a CC al PCR 

privind colectivizarea. Apud: Șandru, 2005, p. 55). În Moneda 

fantazienilor rezistența este învinsă prin constrângere 

economică: „Oriunde mă întorc (Tibon – n.n.) mă întâmpină 

ceața și disperarea. Ai clădit în jurul meu un zid mai tare ca 

fierul și mai întunecat ca noaptea. Grâul meu putrezește în 

hambare fiindcă nu mai există nimeni care să-l cumpere. Banul 

meu ruginește în pungă fiindcă nu-l mai primește nimeni. 

Uneltele mele de plugărie sunt vechi și rupte fiindcă nu mai 

găsesc altele noi și nici fierar să le cârpească” (Pena, 2011, p.  

275). 

Pe de altă parte, întâlnim în povestirea Moneda 

fantazienilor un termen care se va încetățeni după cel de-al 

doilea război mondial - „chiabur” („Totul era să obligăm banul 

să circule, să-l gonim afară din toate colţurile, deopotrivă din 

seiful bancherului, din ciorapul burghezului, din chimirul 

ţăranului chiabur” - Pena, 2011, p. 196). În viziunea comunistă, 

chiabur era acel țăran care, indiferent de suprafața de teren 

avută, folosea forța de muncă salariată  și constituia adevăratul 

inamic: „Ne sprijinim pe țărănimea săracă, întărim alianța cu 

țărănimea mijlocașă și purtăm un război fără cruțare împotriva 

chiaburimii” (apud: Șandru, 2005, p. 53). 

Pe lângă reforma agrară, apar noi și noi provocări și 

realizări.  

Industrializarea. În Moneda fantazienilor, 

industrializarea începe după înfăptuirea reformei agrare și are 

loc în industriile de „coop”, care „își deschid porțile de vânzare 

și pentru habotnicii din afara «coop» -urilor. Cum prețul de 

«coop» este de șapte ori mai mic decât al industriilor private, se 

înțelege că nimeni nu va mai cumpăra decât de la industriile de 

«coop» . Industriile private vor fi omorâte cu desăvârșire” 

(Pena, 2011, p. 271). Suntem acum în prezența unei 

literaturliteraturliteraturliteratură 



 

        171171171171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017 
       

 

naționalizări indirecte, prin ruinare, pe când în realitate 

naționalizarea a avut loc prin „acaparare”. Tot în realitate, 

naționalizarea, prima etapă a industrializării României de după 

cel de-al doilea război mondial, a avut loc într-o perioadă mult 

mai scurtă decât cooperativizarea, pe care, de altfel, a și 

anticipat-o. Astfel, „în iunie 1948 s-a adoptat legea 

naționalizării. În baza acestei legi, până în 1950, au trecut în 

proprietatea statului principalele întreprinderi industriale și 

miniere (...), băncile, societățile de asigurare, institutele de 

sănătate, casele de filme, cinematografele, farmaciile, 

laboratoarele și întreprinderile chimice” (Sălăgean, 2013, p. 

118). 

Devalorizarea monedei pentru dezvoltarea comerțului a 

cunoscut în România anilor '90 perioada sa de glorie, dar 

nicidecum cu rezultatele spectaculoase din Moneda 

fantazienilor: „În mecanismul scăderilor automate lunare și în 

crearea fluxurilor de circulație monetară stă toată noutatea și 

incomensurabila forță a sistemului fantazian” (Pena, 2011, p. 

209), forță care „a marcat în câțiva ani o etapă de progres 

echivalentă cu 50 de ani anteriori”  (Pena, 2011, p. 214). 

Creșa, grădinița, școala. Prima creșă din țara noastră a 

fost înființată în anul 1899 la Fabrica de Tutun din București, 

iar prima grădiniță la 1 decembrie 1897.  Totuși, dezvoltarea pe 

scară largă a acestora a avut loc abia în perioada comunistă. O 

asemenea dezvoltare a fost propusă de Ion Pena în povestirea 

Moneda fantazienilor: „Copiii nu mai sunt o sarcină exclusivă a 

familiei în care se nasc” (Pena, 2011, p. 264), prin urmare 

creșterea lor „e dată în seama «leagănului-coop», înzestrat cu 

medic și îngrijitoare pregătite special” (Pena, 2011, p. 263) 

până la împlinirea vârstei de 5 ani, a familiei (până la vârsta de 

15 ani), a grădiniței și a școlii: „În afară de grija părinților, 

creșterea lor e desăvârșită de grădiniță și de școala primară” 

(Pena, 2011, p. 264). Cel mai bun absolvent din fiecare școală 

primară a fiecărui „coop” este trimis, obligatoriu, la școala 

superioară. Dacă învățământul primar era gratuit și obligatoriu 

în România începând cu perioada interbelică, învățământul 

secundar și superior a devenit gratuit abia în comunism (spre 

deosebire de soluția propusă de Ion Pena).  

George Achim  împarte contrautopia românească în 

antiutopie satirică  (reprezentată prin Agerul pământului de 

I.C. Visarion, Ferma „Coțofana veselă” de Radu Tudoran și 

scrieri de Caragiale, Ștefan Zeletin ori Tudor Arghezi) și 

distopie (Biserica Neagră de A.E. Baconsky, Al doilea mesager 

de Bujor Nedelcovici, Perimetrul zero de Oana Orlea etc.), 

remarcând faptul că este vorba, în primul caz, despre o ironie 

militantă: „normele sale morale sunt relativ clare și ea 

presupune anumite standarde față de care măsoară grotescul și 

absurdul” (2002, p. 212).  

Dumitru Micu afirmă despre cărțile lui Radu Tudoran 

că acestea „procură cel puțin agrement, prin creația de 

atmosferă”, devenind „atractive și romanele pentru copii” 

(2000, p. 477). Este adevărat faptul că la primul nivel de lectură 

romanul Ferma „Coțofana veselă” este pentru copii, însă Florin 

Manolescu observa încă din anul 1992 caracteristica acestuia de 

„«poveste-fabulă», cum o numește autorul, având 

surprinzătoare asemănări cu Ferma animalelor de George 

Orwell” și care „rămâne o «distopie» cordială, umoristică, 

blândă, tirania măgarului dovedindu-se abia cu puțin mai 

primejdioasă decât joaca unui copil” (1992, p. 15). 

Din cele relatate mai sus reiese cu evidență absența 

unei societăți ideale în romanul Ferma „Coțofana veselă” de 

Radu Tudoran, ci una în care sunt întâlnite tirania și 

totalitarismul. 

Tirania este instituită în mod brutal, violent. Asistăm, 

practic, la o revoluție în toată regula. Factorul declanșator nu 

este opresiunea oamenilor (precum la Orwell), ci ... plictiseala 

(„văd numai că mă plictisesc” [Cristofor – n.n.] – Tudoran, 

[1946], p.  17). Puterea este ocupată printr-o stratagemă: 

măgarul Cristofor atrage oamenii de la fermă, unul câte unul, în 

pivniță, unde îi trimite în lumea viselor și apoi îi zăvorăște 

acolo: „Măgarul se apropie încet cu spatele, cu prudența cu care 

merg automobilele în «marșarier» - și de la un pas, își proptise 

picioarele dindărăt drept în spinarea bietului său stăpân” 

(Tudoran, [1946], p.  33). Odată planul de preluare a puterii 

reușit, Cristofor se proclamă împărat, decretând: „De astăzi 

înainte eu sunt mai mare peste voi!” (Tudoran, [1946], p.  41). 

Cei care îndrăznesc să-i pună la îndoială autoritatea sunt 

pedepsiți: „vaca Joiana, fiindcă s'a împotrivit stăpânirii mele, se 

pedepsește cu o săptămână de arest în grajd!” (Tudoran, [1946], 

p.  43). 
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Totalitarismul. Regimul instituit de Cristofor este un 

regim totalitar, bazat nu doar pe teroare, ci 

maselor, egalitatea dintre animale ființând doar la nivel 

declarativ. Pe de o parte, unii își pot îndeplini năzuințele, iar 

alții nu („- Asta-i egalitate, vrea să zică! Să nu pot face ce

place? Adică de ce nu-i de nasul meu pianul? Nu avem toate 

animalele drepturi deopotrivă?” [porcul –n.n.] 

[1946], p.  48) iar, pe de altă parte, atunci când se pune 

problema unui preț, doar anumite viețuitoare sunt sacrificate, și 

anume păsările: „- Viața nu-i pusă pe temelii drepte! (...) Se 

mărită vaca și plătesc găinile...” (cocoșul –n.n.) (Tudoran, 

[1946], p.  97). 

Rezistența există, însă, fiind participativă (rămas fidel 

adevăraților proprietari ai fermei, Azorel refuză să primească 

mâncarea oferită de noua stăpânire, dar nu ezită, totu

ultimele puteri, să apere ferma de hoți: „Atunci Azor nu mai 

putu să-și țină firea. Se repezi în mijlocul curții și începu să 

latre. – Săriți! Săriți! Hoții la găini! hoții la găini!” 

[1946], p. 117) ori pasivă (porcul, nenea Nicolae, nu se mai 

implică în treburile colectivității atunci când dorința de a cânta 

la pian nu-i este satisfăcută: „Singurul care se pricepea cu 

adevărat, porcul, refuzase să ia parte la doliul ob

nu se simțea dator să dea o mână de ajutor” - Tudoran, [1946], 

p. 189). 

Concluzii 

Povestirea Moneda fantazienilor de Ion Pena 

romanul Ferma „Coțofana veselă” de Radu Tudoran sunt două 

scrieri ce aparțin genului utopic mai puțin cunoscute, ce abia 

așteaptă să fie (re)descoperite. 

Dacă Moneda fantazienilor este definită încă din 

subtitlu drept povestire utopică, Ferma „Coțofana veselă”

o alegorie, ascunzând mesajele sub forma unei fabule.

Moneda fantazienilor descrie o lume ideală, în care se 

regăsesc elemente truvabile nu peste multă vreme în societatea 

românească: împroprietărirea, colectivizarea, industrializarea 

ori devalorizarea monedei, dar în spatele căreia se ascund 

tirania și totalitarismul, iar Ferma „Coțofana veselă”

satirizează o societate ce se va naște într-un viitor apropiat, 

caracterizată dintru început prin tiranie și totalitarism.
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Regimul instituit de Cristofor este un 

egim totalitar, bazat nu doar pe teroare, ci și pe sprijinul 

țând doar la nivel 

și pot îndeplini năzuințele, iar 

i egalitate, vrea să zică! Să nu pot face ce-mi 

i de nasul meu pianul? Nu avem toate 

n.n.] - Tudoran, 

[1946], p.  48) iar, pe de altă parte, atunci când se pune 

ț, doar anumite viețuitoare sunt sacrificate, și 

i pusă pe temelii drepte! (...) Se 

n.n.) (Tudoran, 

există, însă, fiind participativă (rămas fidel 

ților proprietari ai fermei, Azorel refuză să primească 

ită de noua stăpânire, dar nu ezită, totuși, cu 

ți: „Atunci Azor nu mai 

și țină firea. Se repezi în mijlocul curții și începu să 

ți! Săriți! Hoții la găini! hoții la găini!” - Tudoran, 

7) ori pasivă (porcul, nenea Nicolae, nu se mai 

ții atunci când dorința de a cânta 

i este satisfăcută: „Singurul care se pricepea cu 

adevărat, porcul, refuzase să ia parte la doliul obștesc - și deci 

Tudoran, [1946], 

de Ion Pena și 

de Radu Tudoran sunt două 

țin genului utopic mai puțin cunoscute, ce abia 

este definită încă din 

țofana veselă” este 

mesajele sub forma unei fabule. 

descrie o lume ideală, în care se 

regăsesc elemente truvabile nu peste multă vreme în societatea 

românească: împroprietărirea, colectivizarea, industrializarea 

căreia se ascund 

țofana veselă” 

un viitor apropiat, 

și totalitarism. 

Aceste două scrieri sunt dovada vie a faptului că 

granița dintre real și imaginar este extrem de subțire, precum și 

a vizionarismului celor doi autori, Ion Pena 

care surprind o lume ce va să vină și care nu este atât de ideală 

pe cât pare a fi la prima vedere.  
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Europeism sau românism?
 

Liviu Rebreanu

          Sufletul românesc e cea mai mare minune a Istoriei.

eci de neamuri străine l-au hărţuit şi l
veacuri multe a gemut subt multe stăpîniri vrăjmaşe; 
popoare falnice s-au stins, împărăţii trufaşe s

în jurul lui şi peste dînsul: nimic nu i-a putut zdruncina credinţa 
în soarta lui şi, cînd a venit ceasul, s-a înfăţişat lumii mai unitar, 
mai sănătos, mai încrezător ca orice alt neam. Graniţele silnice, 
care ne-au ciopîrţit sute de ani, n-au fost în stare să ne atingă 
inima. 

Suferinţele ne-au oţelit, asupririle ne
românesc, descătuşat, tînăr, puternic, simte imperios nevoia de a 
se realiza în întregime, de a-şi împlini menirea ce i
hărăzită. 

Z
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Sufletul românesc e cea mai mare minune a Istoriei.  
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Două mii de ani sufletul nostru şi-a apărat numai existenţa, a 
fost silit să trăiască în copilărie. Am vegetat la marginea culturii 
care se înălţa în Apus şi la marginea celei ce se stingea în 
Orient. Lumina civilizaţiei n-a putut pătrunde pînă 
razele care totuşi se strecurau nu găseau condiţii prielnice şi nici 
pămînt roditor. Cînd încercam să îmbrăcăm hainele altora, ne 
dădeam seama curînd că nu ni se potrivesc şi le lepădam cu 
aceeaşi grabă cu care le primisem. Poate că în adîncul 
sufletul nostru simţea instinctiv că nu i-a sosit încă vremea.

Acum vremea a sosit. Acum sufletul românesc trebuie să 
înceapă a-şi realiza viaţa. Şi viaţa unui neam înseamnă o cultură 
proprie, suficientă, în toate domeniile. Prin ceea ce
specific, un popor ia parte adevărată la progresul omenirii. 
Numai prin aceasta. Imitaţia mecanizează şi mecanizarea e 
moarte. Orice cultură e organic legată de un popor, precum 
poporul e legat de pămîntul care l-a născut. 

Cultura românească de abia azi îşi dibuieşte formele şi cărările. 
Pretutindeni, sufletul nostru e în fierbere. Pipăim, încercăm, ne 
zbuciumăm. Puterea noastră de viaţă o simţim imensă şi căutăm 
doar mijloacele spre a o turna în opere noi, româneşti. 
Nerăbdarea ne roade. Am vrea să facem dintr-odată ceea ce alţii 
au făcut în sforţări de secole. Egoismul colectiv al generaţiei se 
zbîrleşte numai la gîndul că s-ar putea să nu fim noi cei sortiţi 
să realizăm fizionomia adevărată a culturii româneşti. Ni
ruşine de goliciunea nostră. ,,Rămîie alţii extatici în faţa poeziei 
mirosului rustic de obiele fermentate, tînguiască
cobza lui Laie…” Sîntem grăbiţi. Spoiala ridicolă de 
,,civilizaţie” a oraşelor noastre ni se pare ,,europeană”. Nu vrem 
să vedem prăpastia care se lărgeşte între caricaturismul 
occidental al oraşelor şi sufletul satelor noastre, adevăratul 
suflet românesc. Ne repezim să importăm mereu forme noi, 
străine, şi ne închipuim că, prin aceasta, grăbim ,,civilizarea” 
României. Ca şi cînd civilizaţia s-ar putea impune de azi pe 
mîine… 

De o sută de ani se propovăduieşte ,,europenizarea” noastră pe 
toate cărările. Oameni de Stat, scriitori, filosofi, artişti, încîntaţi 
de binefacerile civilizaţiei, ne-au impus tot ce s-a făcut aiurea în 
mod organic. Avem Constituţie belgiană, legi franceze, 
parlamentarism britanic, literatură futuristă, pictori 
expresionişti, democraţie, capitalism… Avem de toate şi, totuşi, 
simţim toţi că n-avem nimic. Constituţia noastră belgiană, legile 
noastre franceze, parlamentarismul nostru britanic au rămas 
vorbe goale, care se repetă papagaliceşte la întruniri şi prin 
ziare; literatura şi artele, cu cît mai extravagante, cu atît mai 
izolate şi fără nici o înrîurire asupra celor cărora se adresează: 
democraţia noastră nu trăieşte decît în ideologia cîtorva naivi, 
precum capitalismul nostru e un nume nou pentru vechea robie 
a celor mulţi de către o mînă de îndrăzneţi… 

O sută de ani de asemenea europenizare n-a tăiat pofta unora de 
a continua experienţele. Ni se cere să stăm cu ochii m
Apus sau spre Răsărit şi să facem întocmai ce se face acolo. Noi 
înşine parcă am fi incapabili de orice creaţii. Şi chiar de orice 
sforţare rodnică. Geniul nostru să se corcească în corsete străine 
fără de care parcă n-am fi în stare să creştem. 
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a apărat numai existenţa, a 
fost silit să trăiască în copilărie. Am vegetat la marginea culturii 
care se înălţa în Apus şi la marginea celei ce se stingea în 

a putut pătrunde pînă la noi, iar 
razele care totuşi se strecurau nu găseau condiţii prielnice şi nici 
pămînt roditor. Cînd încercam să îmbrăcăm hainele altora, ne 
dădeam seama curînd că nu ni se potrivesc şi le lepădam cu 
aceeaşi grabă cu care le primisem. Poate că în adîncul său, 

a sosit încă vremea. 

Acum vremea a sosit. Acum sufletul românesc trebuie să 
şi realiza viaţa. Şi viaţa unui neam înseamnă o cultură 

proprie, suficientă, în toate domeniile. Prin ceea ce realizează 
specific, un popor ia parte adevărată la progresul omenirii. 
Numai prin aceasta. Imitaţia mecanizează şi mecanizarea e 
moarte. Orice cultură e organic legată de un popor, precum 

abia azi îşi dibuieşte formele şi cărările. 
Pretutindeni, sufletul nostru e în fierbere. Pipăim, încercăm, ne 
zbuciumăm. Puterea noastră de viaţă o simţim imensă şi căutăm 
doar mijloacele spre a o turna în opere noi, româneşti. 

odată ceea ce alţii 
au făcut în sforţări de secole. Egoismul colectiv al generaţiei se 

ar putea să nu fim noi cei sortiţi 
să realizăm fizionomia adevărată a culturii româneşti. Ni-e 

ă. ,,Rămîie alţii extatici în faţa poeziei 
mirosului rustic de obiele fermentate, tînguiască-se alţii lîngă 
cobza lui Laie…” Sîntem grăbiţi. Spoiala ridicolă de 
,,civilizaţie” a oraşelor noastre ni se pare ,,europeană”. Nu vrem 

ărgeşte între caricaturismul 
occidental al oraşelor şi sufletul satelor noastre, adevăratul 
suflet românesc. Ne repezim să importăm mereu forme noi, 
străine, şi ne închipuim că, prin aceasta, grăbim ,,civilizarea” 

a impune de azi pe 

De o sută de ani se propovăduieşte ,,europenizarea” noastră pe 
toate cărările. Oameni de Stat, scriitori, filosofi, artişti, încîntaţi 

a făcut aiurea în 
Constituţie belgiană, legi franceze, 

parlamentarism britanic, literatură futuristă, pictori 
expresionişti, democraţie, capitalism… Avem de toate şi, totuşi, 

avem nimic. Constituţia noastră belgiană, legile 
l nostru britanic au rămas 

vorbe goale, care se repetă papagaliceşte la întruniri şi prin 
ziare; literatura şi artele, cu cît mai extravagante, cu atît mai 
izolate şi fără nici o înrîurire asupra celor cărora se adresează: 

cît în ideologia cîtorva naivi, 
precum capitalismul nostru e un nume nou pentru vechea robie 

a tăiat pofta unora de 
a continua experienţele. Ni se cere să stăm cu ochii mereu spre 
Apus sau spre Răsărit şi să facem întocmai ce se face acolo. Noi 
înşine parcă am fi incapabili de orice creaţii. Şi chiar de orice 
sforţare rodnică. Geniul nostru să se corcească în corsete străine 

* * * 

Europenizatorii noştri cu orice preţ au oroare de tradiţie. De 
dragul luminei străine ar vrea să înăbuşe glasul trecutului. Nu 
vor să lase tînărul suflet românesc să se dezvolte normal, ci se 
căznesc să-i lipească barbă şi mustăţi false, cărunte, să
împopoţoneze cu straie gata făcute de alţii pentru alţii şi îşi 
închipuie că, astfel sclivisiţi, vom înşela lumea. Românismul, 
pentru ei, înseamnă şovinism, iar religiozitatea înseamnă 
prostie. În realitate, însă, numai românismul poate fi aducător 
de cultură pentru noi. În românism sînt surprinse toate 
posibilităţile de progres. Românismul, precum nu se sfieşte a
proclama goliciunea, nu şovăie a admira cultura altora şi a 
asimila ce i se potriveşte. De iubit românismul se iubeşte numai 
pe sine, nu cu iubire egoistă, ci cu pasiune încrezătoare. Nu 
aleargă după toate noutăţile din Apus, căci nu ce e mai nou e şi 
mai bun. Nu forme culturale căutăm, ci cuprinsuri vii. Formele 
sînt schimbătoare, cuprinsul pătrunde în suflete şi le 
împrospătează. Românismul va găsi el formele realizării sale.
Europenismul vrea să clădească de sus în jos, românismul se 
mulţumeşte a începe cu temelia. Pe temelii solide se poate 
ridica un edificiu demn de sufletul românesc. E vremea 
temeliilor…   (Text reprodus din revista «România», 31 ianuarie

 
 

Acesta este ULTIMUL articol scris de 
Eminescu, cu câteva luni înainte de a fi 

asasinat. Articolul a aruncat în aer 
guvernul!

 

Daniel ROXIN 

          Articolul pe care îl veți citi mai jos este scris de 
Eminescu, sub pseudonim, în 13 ianuarie 1889. Articolul 
dovedește o luciditate deplină, fiind foarte bine scris 
argumentat, încă o dovadă că pretinsa nebunie a lui 
Eminescu este doar o mizerabilă calo

acă Eminescu a fost declarat nebun, scos din via
publică, internat într-un sanatoriu 
este pentru că el a deranjat enorm, prin articolele sale, 

politicienii trădători și interesele Imperiul Austro Ungar. Nu 
doar că a criticat fără milă toate ac
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Europenizatorii noştri cu orice preţ au oroare de tradiţie. De 
dragul luminei străine ar vrea să înăbuşe glasul trecutului. Nu 
vor să lase tînărul suflet românesc să se dezvolte normal, ci se 

i lipească barbă şi mustăţi false, cărunte, să-l 
împopoţoneze cu straie gata făcute de alţii pentru alţii şi îşi 
închipuie că, astfel sclivisiţi, vom înşela lumea. Românismul, 
pentru ei, înseamnă şovinism, iar religiozitatea înseamnă 
prostie. În realitate, însă, numai românismul poate fi aducător 

ltură pentru noi. În românism sînt surprinse toate 
posibilităţile de progres. Românismul, precum nu se sfieşte a-şi 
proclama goliciunea, nu şovăie a admira cultura altora şi a 
asimila ce i se potriveşte. De iubit românismul se iubeşte numai 

iubire egoistă, ci cu pasiune încrezătoare. Nu 
aleargă după toate noutăţile din Apus, căci nu ce e mai nou e şi 
mai bun. Nu forme culturale căutăm, ci cuprinsuri vii. Formele 
sînt schimbătoare, cuprinsul pătrunde în suflete şi le 

va găsi el formele realizării sale. 
Europenismul vrea să clădească de sus în jos, românismul se 
mulţumeşte a începe cu temelia. Pe temelii solide se poate 
ridica un edificiu demn de sufletul românesc. E vremea 

«România», 31 ianuarie 1924) 

Acesta este ULTIMUL articol scris de 
Eminescu, cu câteva luni înainte de a fi 

asasinat. Articolul a aruncat în aer 
guvernul! 

Daniel ROXIN – București 

 

ți citi mai jos este scris de 
Eminescu, sub pseudonim, în 13 ianuarie 1889. Articolul 

fiind foarte bine scris și 
argumentat, încă o dovadă că pretinsa nebunie a lui 
Eminescu este doar o mizerabilă calomnie.  

declarat nebun, scos din viața 
un sanatoriu și în final asasinat, 

este pentru că el a deranjat enorm, prin articolele sale, 
și interesele Imperiul Austro Ungar. Nu 

criticat fără milă toate acțiunile antinaționale ale 
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acestora dar, cu un an înaintea marii înscenări, pe 24 ianuarie 
1882, înființa societatea Carpații al cărei scop era unirea 
Transilvaniei cu România, într-o DACIE MARE. 

Este demn de menționat în acest sens că, în momentul 
arestării și internării sale (1883), societatea CARPAȚII avea 
20.000 (douăzeci de mii) de membri plătitori de cotizație, 
majoritatea în Transilvania. Înțelegeți, așadar, cât de 
periculos a fost considerat de reprezentanții Imperiului 
Austro-Ungar!!! 

În final, îi mulțumesc jurnalistului Miron Manega pentru faptul 
că ne-a pus la dispoziție acest material! 

Miron Manega: Articolul de mai jos a avut un efect politic atât 
de puternic, încât a fost pe punctul de a spulbera coaliția 
guvernamentală care se constituise în urma alegerilor generale 
din octombrie 1888. Mihai Eminescu îşi păstrase intacte verva 
şi forța de expresie, în ciuda “tratamentelor” la care fusese 
supus, cu doze uriașe de mercur şi supradozaje de medicamente 
care îi provocaseră schimbările de comportament. 

ARTICOLUL LUI EMINESCU: 

Se poate pune întrebarea… 

Se poate pune întrebarea dacă, în împrejurările actuale şi cu 
grupările existente ale partidelor politice din ţară, va fi sau nu 
cu putinţă ca guvernul să izbutească pe deplin în realizarea 
programului său de reforme, dînd ţărei toate îmbunătăţirile pe 
care timpul şi situaţiunea poporului o reclamă. 

E adevărat că, în anul în care a espirat, ţara a trecut prin o 
criză politică a cărei însemnătate şi ale cărei rezultate 
probabile nu se pot apreția de pe acum şi imediat, dar pe de 
altă parte nu se poate tăgădui că acea criză stă într-o strînsă 
legătură cu soarta politică şi socială a ţării, şi din ea trebuie să 
răsară soluţiunile normale ale problemelor politice pe cari 
reforma ni le impune. 

E deci cestiunea dacă ne aflăm în adevăr în preziua unor 
evenimente care să decidă în mod hotărîtor poziţiunea ţării ca 
stat civilizat şi constituţional, întemeiat pe cerinţele dreptului 
modern şi ale exigenţelor prezentului, dacă avem încă puterea 
de-a întări şi îmbunătăţi situaţiunea dinlăuntru prin reforme 
înţelepte şi măsuri corespunzătoare cu ele, dacă avem voinţa de 
a continuă, în interesul bine înţeles al ţării, programul politic 
inaugurat în martie anul trecut, sau dacă din nou tendinţele 
adverse ale grupurilor politice cu aspiraţiuni învechite şi 
egoismul glacial al ambiţioşilor politici vor ridica piedici în 
calea dezvoltării naţionale. 

Prezumţiunea care admite posibilitatea introducerii reformelor 
presupune, însă, ca condiţie neapărată, ca din lupta 
parlamentară ce se va încinge între grupurile politice actuale, 
guvernul din martie să iasă nu numai în formă, ci şi în esenţă, 
în ce priveşte spiritul politicii sale, c-o victorie deplină asupra 
adversarilor; iar prezumţiunea a doua, adică crearea de 

piedice în contra realisărei programului de reforme, s-ar ivi 
desigur în cazul cînd unele din elementele politice, cari 
participă la putere, n-ar vedea în sacrificiele pe cari guvernul 
din martie le-au făcut, pentru a ajunge la o înţelegere, decît un 
semn de slăbiciune sau de înclinare de a renunţă la realizarea 
programei, atît în ce priveşte forma cît şi spiritul ei. 

Rezervele pe cari guvernul din martie le-a stabilit, pentru ca o 
înţelegere să fie cu putinţă, au fost, în privire formală întîi, că 
nu se renunţă la nici unul din membrii cabinetului cari ar fi 
colaborat la proiectele de reformă, iar în privire materială, 
declaraţiunea, asemenea francă, că nu se renunţă la nici unul 
din proiectele de reformă. Pe baza acestei convenţiuni s-au 
format, deci, pîn-acum, majoritatea parlamentară şi tot pe 
această temelie ar fi de dorit ca să rămîie şi în viitor. 

Zicem că aceasta e de dorit, dar vine întrebarea: oare această 
majoritate va persistă să existe şi atunci cînd i s-ar zice că 
cabinetul are o altă misiune, mai generoasă, decît aceea de-a 
servi de unealtă în desfăşurarea egoistă şi unilaterală a 
manoperelor de partid şi de-a păstra intrigilor politice 
caracterul veninos şi vendicativ care îl au azi? Această 
întrebare e întemeiată şi ar fi o credulitate prea mare şi un 
optimism exagerat dacă am admite că guvernul nu va fi nicicînd 
pus în necesitatea de a-şi arată nemulţumirea faţă cu 
maşinaţiunile unor pretinşi amici politici. 

Dintre proiectele propuse, se înţelege că primează cele 
privitoare la cestiunea agrară şi că merită preferenţă şi 
întîietate în şirul discuţiunilor parlamentare. Dar o cestiune de 
o importanță, de nu egală cel puţin coordonată celei de mai 
sus, este a reformei organizaţiei judecătoreşti prin admiterea, 
măcar parţială, a inamovibilităţii. În această privinţa însă, s-a 
întîmplat ceea ce Victor Hugo propunea pentru aducerea în 
lume a păcii universale. Amic al păcii şi amic al celor ce 
propagă formarea unei legi universale pentru a eterniza pacea, 
el zice: doresc pacea universală care să-mpace toate interesele. 
Cam astfel, înainte de a se fi votat legea inamovibilităţii, s-au 
întîmplat remanieri în personalul magistraturii, cari seamănă 
cu mijlocul propus de Victor Hugo pentru întemeierea păcii 
universale. Dar să sperăm că, pe viitor cel puţin şi sub domnia 
unei noi legi, va înceta obiceiul de-a numi sau demite 
magistraţi numai pe motivul strîmt că ar fi avut alte 
convincțiuni politice, căci toate consideraţiunile de partid şi 
personale ar trebui cu desăvîrşire înlăturate cînd e vorba de 
numiri în magistratură, unde numai interesul unei dreptăţi 
impersonale caută să decidă. 

În discordanță cu misiunea ce-a fost încredinţată cabinetului, 
care a fost o misiune de împăcare, vedem răsărind din nou, pe 
orizon, pericolul unor procese de răzbunare politică, ca cel 
privitor la dezordinile comise la unele redacţiuni şi, în sfîrşit, 
ca procesul pe care unele elemente voiesc să-l facă fostului 
cabinet Brătianu. 

E evident că asemenea lucruri sînt cu totul contrarie rolului de 
împăcare cu care coroana însărcinase cabinetul şi că toate 
acestea nu pot decît să alimenteze şi mai mult urele şi 
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răzbunările politice, căci, în privinţa acestui rol,
externe s-a exprimat încă din martie, în numele 
,,Garanţie de impunitate pentru guvernul trecut?
această privinţa – şi această declaraţiune o 
întregului guvern – credem şi nu ne vom depărta
această credinţă, că în politică greşalele se îndreptează,
se răzbună. Dacă dv. credeţi ca în ţară această,
răsturnare de guvern, să se ajungă la răzbunare
dacă credeţi ca pentru fiecare greşeală politică 
de răspunderea morală, în afară de pierderea
răspundere care atrage după sine pedeapsa, dac
aruncaţi ţara într-o confuzie şi convulsiune nepomenite,
că nu noi ne vom preta la un asemenea joc”. 

Toate aceste împrejurări, izolate una de alta, 
însemnătate; însă, luate la un loc, ele întăresc presupunerea
se pregătesc diferite expediente, îndreptate contra
şi, în adevăr, înţelegerea stabilită cu atîta greutate
cestiune şi s-ar decide definitiv întrebarea dacă
stare ca, sub conducerea unor oameni încercaţi 
să se dezvolte înainte, sau dacă, în locul erei nouă
administrative, sociale şi financiare, o să revie
neomenoasă exploatare şi de vînătoare de funcţiuni
am avut de curînd. Mult n-ar dura o asemenea reac
orice caz, în timpuri în care ţara are nevoie de
serioasă pentru garantarea siguranţei sale,
reacţiune ar fi o nenorocire. 

MIHAI EMINESCU, „Se poate pune întrebarea…”,
liberă,13 ianuarie 1889 (reprodus în La liberté 
nr. 10, 14/26 ianuarie 1889), Apud  M. Eminescu,
X, Editura Academiei. (Ediție critică întemeiată
Perpessicius), București, pp. 685-686 

 
 

Povestea vieții lui Ion Creangă

 

        Așa cum îi șade bine unui povestitor, cel puțin o parte 
din viața lui Ion Creangă este învăluită în mister.

u știm exact data nașterii: fie 1 martie 1837 cum afirma 
scriitorul, fie 10 iunie 1839 după cum spune o mitrică 
(”certificat de naștere”). Din 1832, potriv

Regulamentului Organic, biserica trebuia să 
populației, însă cel puțin până în timpul lui Cuza, aceste 
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rol, d. ministru de 
 noului cabinet: 
trecut? Noi, în 
 fac în numele 

depărta niciodată de 
îndreptează, dar nu 
această, la fiecare 

răzbunare şi pedeapsă, 
 să fie, în afară 

pierderea puterii, şi o 
dacă dv. voiţi să 

nepomenite, declar 

 par a nu avea 
presupunerea că 

contra cabinetului 
greutate ar fi pusă în 
dacă ţara mai e în 

 şi dezinteresaţi, 
nouă de reforme 
revie timpul de 

funcţiuni pe care l-
reacţiune, dar în 
de o conducere 

sale, o asemenea 

MIHAI EMINESCU, „Se poate pune întrebarea…”, România 
 roumaine , III, 

Eminescu, Opere, vol. 
ie critică întemeiată de 

ții lui Ion Creangă 

 

șade bine unui povestitor, cel puțin o parte 
ța lui Ion Creangă este învăluită în mister.  

știm exact data nașterii: fie 1 martie 1837 cum afirma 
scriitorul, fie 10 iunie 1839 după cum spune o mitrică 

ștere”). Din 1832, potrivit 
Regulamentului Organic, biserica trebuia să țină evidența 

ției, însă cel puțin până în timpul lui Cuza, aceste 

documente nu sunt întotdeauna exacte. Cei mai mul
lui Creangă aleg data de 1 martie 1837. 

Scriitorul vede lumina zilei și copilăre
casa din Humulești. Întoarsă cu spatele la drum, împotriva 
crivățului, avea acoperiș din draniță, două ferestre mici în față și 
una laterală, pereți humuiți și prispă dând în ogradă, îngustă 
însă ca să nu iasă de sub streașină. La interior, în stânga avea o 
tindă cu vatră și horn, din care se intra la dreapta într
mai largă. Aici soba oarbă și cuptiorul de iarnă o încălzeau de la 
vatra din tindă. Huma de pe pereți și de pe jos, ca și tavanul de 
șipci și grinzi, o întunecau de-a binelea chiar ziua. Lavi
lângă pereți, încărcate la capete de zestrea Smarandei, precum și 
meșteșugurile casnice, furca, vârtelnița, sucala și războiul, îi 
copleșeau spațiul, oricât de încăpător. Starea materială a 
familiei, cel puțin la început, era destul de bună, doar nu putea 
vornicul David Creangă din Pipirig să-
leneș. 

Smaranda, știutoare de carte spre deosebire de soț, i
lui Nică dragostea de slove. Voia să
dascăl, știind bine că slujitorii bisericii chiar 
dascălii erau scutiți de biruri. Din 1846 prima școală a 
scriitorului devine cea din sat unde ”bădi
zdravăn, frumos și voinic îi sfătuia pe oameni să
învățătură”. În aceeași perioadă la Humulești, la fel ca în multe 
alte locuri din Moldova, ia ființă pe lângă biserică o școală de 
cântăreți. Aceasta, din împrejurări neprielnice, durează spre 
disperarea Smarandei doar cât Nică apucă să citească mai bine 
și oarecum să scrie. În 1847 bădița Vasile e luat cu arcanul, iar 
peste un an izbucnește și holera, astfel încât școala se închide. 
La redeschidere însă bătrânul Iordache, un preot căzut în patima 
băturii, nu va fi totuna cu dascălul Vasile. Norocul vine de la 
bunicul David, care îl ia pe nepot pe cheltuială proprie 
la școală la Broșteni. Acolo va învăța Vechiul și Noul 
Testament, noțiuni de geografie universală, gramatică și 
artimetică mai dezvoltată. Într-un final ajunge la 
Domnească din Târgu Neamț unde va sta până în vara lui 1854. 

Acolo, după cum însuși spune, era ”cel mai bun de hârjoană și 
slăvit de leneș” învățătura părându-i-
tâmpenie, Doamne ferește”. În ciuda acestei aparente 
îndărătniciri față de carte, aici îl întâln
(”Popa Duhu”) care va transmite învă
dragostea de adevăr, libertatea spiritului, iste
în pilde mușcătoare și darul științei pedagogice. O bătaie 
neașteptată, poate nedreaptă îl hotărăște să 
școală, sub cuvânt că niciun popă, dintre câți cunoștea el, nu 
trebuie să-și bată capul cu atâta carte. Familia, de nevoie, îl 
înscrie la școala de catiheți de la Fălticeni unde elevii erau 
împărțiți în două grupe: cei însurați erau „candi
băiețandrii erau „clirici”. Învățau însă la un loc, în clasa I 
catihisul, buchiile, gramatica, scrisul 
obligația să cânte în strană la biserica târgului. 

Doar un an apucă aici ”cliricul” deoarece Seminarul Socola din 
Iași cere Fălticeniului un număr de 
talente” ca să se înfățișeze în septembrie la cursurile sale. 
Creangă este selectat. Mutarea la Ia
îndărătnic de până atunci. Clasa a doua începe cu o serie de 
cursuri familiare: Noul Testament, cântări biserice
dar și un obiect nou, ”elina”. În ”clasul” al III
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documente nu sunt întotdeauna exacte. Cei mai mulți biografi ai 
lui Creangă aleg data de 1 martie 1837.  

copilărește până la școlarizare în 
ști. Întoarsă cu spatele la drum, împotriva 
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ța Vasile e luat cu arcanul, iar 
ște și holera, astfel încât școala se închide. 

La redeschidere însă bătrânul Iordache, un preot căzut în patima 
băturii, nu va fi totuna cu dascălul Vasile. Norocul vine de la 
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șcătoare și darul științei pedagogice. O bătaie 
șteptată, poate nedreaptă îl hotărăște să nu mai dea pe la 

școală, sub cuvânt că niciun popă, dintre câți cunoștea el, nu 
și bată capul cu atâta carte. Familia, de nevoie, îl 
școala de catiheți de la Fălticeni unde elevii erau 

țiți în două grupe: cei însurați erau „candidați”, iar 
țandrii erau „clirici”. Învățau însă la un loc, în clasa I 

catihisul, buchiile, gramatica, scrisul și socotitul, având 
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Doar un an apucă aici ”cliricul” deoarece Seminarul Socola din 
re Fălticeniului un număr de școlari ”pregătiți și cu 

țișeze în septembrie la cursurile sale. 
Creangă este selectat. Mutarea la Iași îl schimbă pe elevul 
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Noul Testament, cântări bisericești, geografie 
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grele: introducere în teologie, liturgică, istoria bisericii, cântări 
bisericești, istoria patriei, istorie universală, geografie, limbile 
elină și latină. În clasa a IV-a aprofundează tot ce studiase până 
atunci. Notele obținute contrastează cu delăsarea de până atunci: 
bun, foarte bun și eminent. Termină în 1858 și deoarece îi 
murise tatăl și trebuia să-și ajute familie, depune actele pentru a 
obține diaconia pe lângă vreo biserică. De două ori îi este 
refuzat atestatul.  

Examinatorii aveau, trebuie să recunoaștem și motive: dintre 
darurile preoțești avea doar glas de strană, iar graba cu care 
dorea să obțină „atestatul formalnic” era semn că nu 
vocație sacerdotală. În 1859, după ce primește actul, se însoară 
în pripă cu Ileana, o fată de nici 15 ani, și în decembrie e numit 
diacon definitiv la Sfânta Treime din Iași. În 1860 soția îl 
părăsește și îi lasă în grijă pe fiul Constantin. Ion Crea
iubit mult băiatul și a avut mereu grijă să primească cea mai 
bună educație. L-a înscris la Trei Ierarhi unde îl supraveghea 
însuși ca institutor al școlii. I-a angajat chiar o profesoară de 
limbă germană, ca dovadă a vocației intelectuale pe care
i-o insufle.  

În 1860 se înscrie la Facultatea de Teologie, dar greută
de tată singur nu-i oferă răgazul să se concentreze asupra 
cursurilor și după un an părăsește mediul universitar. Până în 
1872 a fost diacon și dascăl pe la mai multe biserici. În acel an e 
scos din rândul preoțimii (ulterior din învățământ) în urma unui 
proces faimos. Creangă păcătuise deoarece fusese la teatru, î
tăiase părul ca un mirean (scurt), a tras cu pușca în ciorile care 
murdăreau biserica Golia și divorțase de soția care îl părăsise
(!). Scriitorul s-a apărat și nu prea în fața acuzațiilor. Uneori nu 
se prezenta la termenele de judecată, alteori contesta calitatea de 
”judecători” a membrilor comisiei. Cât privește mergerea la 
teatru pentru a vedea ”Istoria fiilor lui Eduard” și „Descoperirea 
Americii” el spune că n-a văzut ”nimica scandalos 
demoralizatoriu, ci din contră, combaterea tutuloru
și susținerea de totu ce este justu”. În toți acești ani, Creangă nu 
se concentrase doar asupra carierei didactice și preoțești. 

Cochetase în 1866-1868 cu politica ieșeană. Era susținător al 
profesorilor din ”Fracțiunea liberală și independentă”. La 
fiecare întrunire politică era căutat pentru că avea o gură aurită, 
știa cum să se adreseze problemelor țărănimii, dar și 
intelectualilor. Spunea fel de fel de proverbe învă
Smaranda care erau pe placul publicului și avea replici acide și 
umoristice la adresa adversarilor. Încurajat de succesul pe lângă 
alegători, a dorit chiar să-și depună candidatura, dar cum 
umorul i-a fost reproșat drept dovadă de neseriozitate, nu 
reușit să își ducă planul la bun sfârșit. Intrase în conflict chiar 
cu Iacob Negruzzi din cauza politicii, iar acesta i
va ține minte când va avea vreodată nevoie de ajutorul său. Nici 
nu bănuia Creangă faptul că peste câțiva ani va avea nevoie și 
de acordul lui ca să intre în rândul „Junimii”.  

Până în 1874 când este reintregrat în învățământ trăiește din 
banii pe care îi primise în calitate de co-autor a
abecedar românesc. Nu duce lipsă de ajutorul fra
surorilor. Zahei, care era cântăreț-paracliser la biserica 
Frumoasa, făcea comerț cu tutun și avea și o vie pe lângă Iași, îl 
vizitează des. La fel și surorile Catrina și Maria care deși e
măritate și aveau destulă de muncă prin gospodărie îi sunt 
mereu alături. De asemnea, Ileana, măritată la Ia
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grele: introducere în teologie, liturgică, istoria bisericii, cântări 
ști, istoria patriei, istorie universală, geografie, limbile 

a aprofundează tot ce studiase până 
ținute contrastează cu delăsarea de până atunci: 
și eminent. Termină în 1858 și deoarece îi 
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ține diaconia pe lângă vreo biserică. De două ori îi este 

ștem și motive: dintre 
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ște și îi lasă în grijă pe fiul Constantin. Ion Creangă și-a 
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a înscris la Trei Ierarhi unde îl supraveghea 

a angajat chiar o profesoară de 
ției intelectuale pe care voia să 

În 1860 se înscrie la Facultatea de Teologie, dar greutățile vieții 
i oferă răgazul să se concentreze asupra 

și după un an părăsește mediul universitar. Până în 
pe la mai multe biserici. În acel an e 

țământ) în urma unui 
proces faimos. Creangă păcătuise deoarece fusese la teatru, își 

șca în ciorile care 
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și nu prea în fața acuzațiilor. Uneori nu 
se prezenta la termenele de judecată, alteori contesta calitatea de 

ște mergerea la 
și „Descoperirea 

a văzut ”nimica scandalos și 
demoralizatoriu, ci din contră, combaterea tutuloru-viciuriloru 
și susținerea de totu ce este justu”. În toți acești ani, Creangă nu 

și preoțești.  

șeană. Era susținător al 
țiunea liberală și independentă”. La 

fiecare întrunire politică era căutat pentru că avea o gură aurită, 
țărănimii, dar și 

intelectualilor. Spunea fel de fel de proverbe învățate de la 
și avea replici acide și 

umoristice la adresa adversarilor. Încurajat de succesul pe lângă 
epună candidatura, dar cum 

șat drept dovadă de neseriozitate, nu a 
șit să își ducă planul la bun sfârșit. Intrase în conflict chiar 

cu Iacob Negruzzi din cauza politicii, iar acesta i-a promis că îl 
tă nevoie de ajutorul său. Nici 

țiva ani va avea nevoie și 

țământ trăiește din 
autor al primului 

abecedar românesc. Nu duce lipsă de ajutorul fraților și 
paracliser la biserica 

ț cu tutun și avea și o vie pe lângă Iași, îl 
și surorile Catrina și Maria care deși erau 

și aveau destulă de muncă prin gospodărie îi sunt 
mereu alături. De asemnea, Ileana, măritată la Iași și devenită 

”coconiță” îl susține cum poate ea mai bine. În 1875 Ion 
Creangă îl va cunoaște pe Mihai Eminescu și va intra în 
rândurile Junimii. Seara de septembrie 1875 în care Ion Creangă 
a citit la salonul literar ”Soacra cu trei nurori” a rămas în 
memoria junimiștilor ca un eveniment de excepție: ”a fost un 
adevărat entuziasm la citirea acelei pove
și o limbă pe care nu o mai auzisem”. Următorii ani îl găsesc 
împărțindu-se între activitatea didactică 
1880 starea de sănătate i se agravează 
la șase luni după ce murise Mihai Eminescu, Ion Creangă își dă 
obștescul sfârșit. 

”-Ia lasă-i şi tu, măi nevastă, lasă-
venirea mea, zicea tata, dându-ne huţa. Ce le pasă? Lemne la 
trunchi sunt; slănină şi făină în pod este de
putină, asemene; curechi în poloboc, slavă Domnului! Numai 
de-ar fi sănătoşi să mănânce şi să se joace acum, cât îs mititei; 
că le-a trece lor zburdăciunea când or fi mai mari şi i
grijile înainte; nu te teme, că n-or scăpa de asta. Ş
că este-o vorbă: Dacă-i copil, să se joace; dacă
şi dacă-i popă, să citească…” 

 
 

Ultimul interviu cu Acad. Florin 
Constantiniu

 
Ion LONGIN POPESCU

      "Politicienii postdecembrişti au făcut românilor mai 
mult rău decât mongolii, ungurii, turcii, nemţii şi ruşii"

 

e 21 de ani trăim vremuri pretins istorice. Totul a 
început la Revoluţie, când grupurile de tineri care 
ocupau Comitetul Central strigau exaltaţi: "Istorie, 

istoriee...". De atunci, aşteptăm mereu să se întâmple ceva 
istoric. Aşteptăm ca cineva, un om de c
providenţial, să ne spună că ştie încotro trebuie să meargă ţara, 
că există un plan naţional de dezvoltare. De fapt, vrem să ne 
vedem pe noi înşine în postura de făcători de istorie. Din păcate, 
în alegeri, nu ne-am votat "visători
"visat" pentru ţară şi pentru naţiunea română, ci eventual 
doar pentru sine, pentru ai săi şi ai partidului său. Mulţumită 
politicienilor, în ultimii 21 de ani, România aproape că a fost 
scoasă din istorie. Nici unul dintre ei n
deschidă o carte de istorie, pentru a găsi acolo un îndreptar, 
un ghid de orientare, o soluţie anticriză
putere, politicienii au scos istoria pe tuşă, marginalizând
şcoli şi universităţi, împreună cu latina 
românilor. În faţa acestui "holocaust" aplicat 
românesc, un istoric de mare anvergură, precum este 
academicianul Florin Constantiniu, nu poate decât să plângă, să 
se răzvrătească sub o copleşitoare durere. Pentru domnia s
timpurile pe care le trăim sunt atât de goale de conţinut istoric 
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ță” îl susține cum poate ea mai bine. În 1875 Ion 
ște pe Mihai Eminescu și va intra în 

i. Seara de septembrie 1875 în care Ion Creangă 
a citit la salonul literar ”Soacra cu trei nurori” a rămas în 

știlor ca un eveniment de excepție: ”a fost un 
adevărat entuziasm la citirea acelei povești. Ni se releva un stil 

nu o mai auzisem”. Următorii ani îl găsesc 
se între activitatea didactică și cea literară. După 

1880 starea de sănătate i se agravează și pe 31 decembrie 1889, 
șase luni după ce murise Mihai Eminescu, Ion Creangă își dă 

i, că se bucură şi ei de 
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n pod este de-a volna; brânză în 
putină, asemene; curechi în poloboc, slavă Domnului! Numai 

ar fi sănătoşi să mănânce şi să se joace acum, cât îs mititei; 
a trece lor zburdăciunea când or fi mai mari şi i-or lua 

r scăpa de asta. Ş-apoi nu ştii 
i copil, să se joace; dacă-i cal, să tragă; 

Ultimul interviu cu Acad. Florin 
Constantiniu 

Ion LONGIN POPESCU 

"Politicienii postdecembrişti au făcut românilor mai 
mult rău decât mongolii, ungurii, turcii, nemţii şi ruşii". 

e 21 de ani trăim vremuri pretins istorice. Totul a 
început la Revoluţie, când grupurile de tineri care 
ocupau Comitetul Central strigau exaltaţi: "Istorie, 

istoriee...". De atunci, aşteptăm mereu să se întâmple ceva 
istoric. Aşteptăm ca cineva, un om de cultură sau un politician 
providenţial, să ne spună că ştie încotro trebuie să meargă ţara, 
că există un plan naţional de dezvoltare. De fapt, vrem să ne 
vedem pe noi înşine în postura de făcători de istorie. Din păcate, 

am votat "visătorii" potriviţi. Nimeni n-a 
"visat" pentru ţară şi pentru naţiunea română, ci eventual 
doar pentru sine, pentru ai săi şi ai partidului său. Mulţumită 
politicienilor, în ultimii 21 de ani, România aproape că a fost 
scoasă din istorie. Nici unul dintre ei n-a avut curiozitatea să 
deschidă o carte de istorie, pentru a găsi acolo un îndreptar, 
un ghid de orientare, o soluţie anticriză. Dimpotrivă, ajunşi la 
putere, politicienii au scos istoria pe tuşă, marginalizând-o în 
şcoli şi universităţi, împreună cu latina - limba întemeietoare a 
românilor. În faţa acestui "holocaust" aplicat trecutului 

un istoric de mare anvergură, precum este 
academicianul Florin Constantiniu, nu poate decât să plângă, să 
se răzvrătească sub o copleşitoare durere. Pentru domnia sa, 
timpurile pe care le trăim sunt atât de goale de conţinut istoric 
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că nu-şi mai doreşte decât să dispară fizic: "Îmi doresc să scap 
cât mai curând din această lume de hoţie, ticăloşie şi nevolnicie, 
care este România de astăzi". 

"Ne îndreptăm spre o sărăcire intelectuală, care va 
transforma România într-un deşert cultural" 

- Domnule profesor, toată lumea ştie că Istoria este dispreţuită 
şi ignorată în ţara noastră. Cât de greşită este această atitudine 
din partea guvernanţilor ultimilor 21 de ani? 

- Cauzele restrângerii dramatice şi regretabile a ponderii istoriei 
în învăţământul românesc trebuie căutate, în opinia noastră, mai 
întâi, în confruntarea dintre globalism şi identitatea naţională şi, 
apoi, în percepţia eronată a necesităţilor de pregătire intelectuală 
şi culturală a omului contemporan. Noile forţe economice 
globale îşi propun nu ocuparea unui teritoriu sau dominarea 
unei ţări, ci subordonarea întregii lumi. În atingerea acestui ţel, 
globalismul întâmpină un obstacol: identitatea naţională a 
popoarelor, întruchipată în statele naţionale. Identitatea 
naţională se hrăneşte şi din memoria istorică, şi, atunci, 
globalismul atacă istoria pentru a slăbi conştiinţa naţională. În al 
doilea rând, globalismul nu are nevoie de oameni cu un larg 
orizont de cultură, el vrea specialişti de nişă, performanţi într-un 
domeniu restrâns. Ne îndreptăm spre o sărăcire intelectuală, 
care va transforma România într-un deşert cultural. Cred că în 
predarea istoriei, a istoriei românilor în primul rând, în ultimii 
21 de ani, s-a înregistrat un regres pe cât de dăunător, pe atât de 
condamnabil.  

 

Şcoala românească, o şcoală cu excelente tradiţii de învăţământ 
solid şi fertil, a fost pusă la pământ de coaliţia dintre elevii 
leneşi, bolnavi de socializare pe Facebook; părinţii isterizaţi de 
odraslele nemulţumite că trebuie "să-şi facă temele acasă", şi 
birocraţii plafonaţi, grijulii cu scaunele lor, nu cu educaţia, şi 
copiind mecanic din publicaţii străine, pentru a redacta legi, 
regulamente şi programe analitice. 
De 21 de ani se fac reforme şi iar reforme ale învăţământului, 
care, în realitate, subminează funcţia instructiv-educativă a 
şcolii. Primul pas în cretinizarea elevilor este prigoana 
dezlănţuită de birocraţii Ministerului Educaţiei împotriva 
volumului de cunoştinţe transmise elevilor. La istorie - şi nu 
numai la noi - s-a început cu îndepărtarea cronologiei: "Să nu 
încărcăm mintea elevilor cu date". Foarte bine: istoria nu este o 

disciplină de memorizare, ci de analiză. Dar fără repere în timp 
nu se pot stabili legăturile cauzale. Şi eu sunt împotriva învăţării 
pe dinafară a datelor lesne de găsit într-o cronologie sau într-un 
manual, dar - pentru Dumnezeu! - cum să înţelegi raporturile de 
cauză-efect dintre evenimente dacă nu cunoşti succesiunea lor 
în timp?  

Nu se doreşte ca elevii să aibă o pregătire temeinică, şi cei trei 
componenţi ai coaliţiei de care am amintit preferă nişte 
adolescenţi ignoranţi, incapabili să depăşească limbajul 
"mişto" şi "naşpa". Cu astfel de cetăţeni, viitorul României 
este sumbru. 

- În timp ce bulgarii îşi împânzesc ţara cu şantiere arheologice, 
în căutarea tracilor cu care nu au nici o legătură, românii, 
urmaşi direcţi ai dacilor şi romanilor, sunt gata să cedeze 
străinilor, spre distrugere, vestigiile daco-romane de la Roşia 
Montană. Care ar trebui să fie atitudinea statului faţă de 
cercetarea arheologică? 

- Deşi se vorbeşte de conservarea "patrimoniului naţional", nu 
se face nimic pentru păstrarea şi valorificarea lui. S-a găsit un 
alibi: nu sunt bani. Dar banii se găsesc imediat când se 
construiesc vile şi se achiziţionează maşini de lux. Este o ruşine 
că statul român nu a participat la "licitaţia Brâncuşi", pentru a 
achiziţiona măcar pipa unui român care a deschis drumuri noi în 
artă. Nu ne pasă de Brâncuşi, dar avem bani pentru branduri 
care nu conving pe nimeni. Spre ruşinea guvernanţilor noştri, 
avem mult mai puţine şantiere arheologice astăzi, în România, 
decât pe vremea lui Mihail Roller, de tristă amintire. 
Sentimentul patriotic se înfiripă la copil din interesul şi 
dragostea pentru vestigiile trecutului. Sentimentul istoric al 
continuităţii se naşte din ataşamentul pentru un monument, o 
cruce înălţată să veşnicească un eveniment, un mic schit, 
pierdut în munţi. Cine-i învaţă pe copii să le ocrotească? Grija 
pentru urmele înaintaşilor - vezi şi cazul Roşia Montană - ar 
trebui să fie un principiu sădit în conştiinţa românilor încă de pe 
băncile şcolii. 

"Marii guru ai culturii române de astăzi nu mai vor să ştie că 
sunt români" 

- Cui credeţi că i se datorează situaţia catastrofală în care se află 
astăzi România? 

- Situaţia catastrofală în care se află astăzi România are, ca să 
spun aşa, doi responsabili, în afara crizei mondiale: clasa 
politică şi masa poporului român. Clasa politică 
postdecembristă nu a avut - indiferent de partid - nici un 
proiect naţional. A avut, în schimb, un unic gând: să se 
căpătuiască. S-a repezit asupra României cu singurul gând al 
îmbogăţirii. Oamenii politici au acţionat ca nişte vandali, 
distrugând şi jefuind totul. Mongolii, ungurii, turcii, nemţii, 
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ruşii nu au făcut românilor atâta rău cât au făcut politicienii 
postdecembrişti în două decenii. 

Când, peste ani şi ani, se va scrie istoria timpurilor de azi, "nu 
vor ajunge blestemele" pentru a-i condamna pe cei care au făcut 
ca România să rateze o mare şansă de afirmare şi bunăstare şi să 
fie adusă la sapă de lemn.  

Dar clasa politică nu şi-ar fi putut desfăşura "opera" nefastă 
dacă în calea ei ar fi întâlnit rezistenţa hotărâtă a opiniei 
publice, manifestarea viguroasă a spiritului civic. Din 
nefericire, am rămas un popor de ţărani - spiritul civic se 
naşte la oraş! -, o turmă de oi, care se lasă exploatată, 
batjocorită, călcată în picioare, fără nici o tresărire de revoltă 
sau de demnitate (Goga observase, în 1916, acelaşi lucru). 
Clasa politică din România este întocmai ca un răufăcător 
sigur de impunitate. Şi dacă ştie că nu are a se teme de nimic, 
atunci de ce n-ar jefui în continuare? Proteste ca în Grecia - 
leagănul democraţiei - sunt de neimaginat în România. Ăsta e 
marele nostru blestem: o masă supusă, resemnată, incapabilă 
să se mobilizeze pentru un mare proiect sau pentru o mare 
idee. 

Mă întreb dacă noi, românii, nu am părăsit deja scena istoriei. O 
bună parte a elitei intelectuale a capitulat în faţa globalismului, 
a capitalismului de cumetrie şi a clientelismului politic, 
abandonând funcţia de ghid spiritual al naţiunii. Oameni ca 
paşoptiştii, oameni ca făuritorii României Mari ar fi priviţi 
astăzi ca anacronici şi nostalgici. Marii guru ai culturii române 
de astăzi nu mai vor să ştie că sunt români. Am avut un 
exemplu la 1 Decembrie a.c.: câţi dintre ei au scris sau evocat 
cu dragoste de trecut împrejurările creării României Mari? 

"Din soldaţi am făcut hoţi, din ofiţeri, peşti, dar cu caii ce să 
fac, domnule ministru?" 

- Românii au mai trecut prin crize. Spre exemplu, Marea Criză 
din 1929-1933. Cum s-au descurcat guvernele de atunci? 

- Într-adevăr, crize economice au existat şi în trecut, dar fiecare 
eveniment este generat de condiţiile istorice care îi conferă 
unicitate. Soluţiile, deci, nu pot fi identice în cazul unor crize. 
Cea din anii 1929-1933 a lovit dur România, şi guvernanţii de 
atunci, ca şi cei de acum, au recurs la concedieri, întârzierea 
plăţii lefurilor, reduceri de salarii ("curbele de sacrificiu"). A 
fost marea neşansă a lui Nicolae Iorga, cea mai strălucită minte 
a românilor, să fie prim-ministru în anii 1931-1932, când criza 
se îndrepta spre apogeu. A făcut scandal în epocă replica dată 
de el unei delegaţii de agricultori, veniţi la Mangalia, unde el îşi 
petrecea concediul, pentru a se plânge de situaţia grea în care se 
aflau, fiind presaţi de bănci să-şi achite datoriile. Iată relatarea 
lui Iorga însuşi: "Iar, cum un om mai simplu strigase la capătul 
lămuririlor mele, că el e , i-am spus, glumind: ". Ziarele care-i 

erau ostile l-au acuzat că i-a trimis pe protestatari să se arunce 
în mare.  

Exasperat de "măsurile de austeritate", un colonel, şef de 
unitate, s-a dus la Constantin Argetoianu, ministru de Finanţe 
în guvernul Iorga, şi l-a întrebat: 

 "Din soldaţi am făcut hoţi, din ofiţeri, peşti, dar cu caii ce să 
fac, domnule ministru?".( de parcă acum ar fi altfel…) 

Criza s-a rezolvat când a încetat pe plan internaţional. Sunt 
convins că şi acum va fi la fel. Adevărul este că mari finanţişti 
nu am avut decât doi: Eugeniu Carada şi Vintilă Brătianu. Nu 
am avut şi nu avem mari competenţe financiare, capabile de 
elaborarea soluţiilor de criză. Guvernanţii de astăzi vădesc o 
gândire rudimentară: "să taie", să reducă salariile şi să sporească 
taxele. Un mare plan de investiţii, de relansare a economiei, nu 
există. Să aşteptăm, aşadar, scrâşnind din dinţi, sfârşitul crizei 
pe plan mondial. 

- Care este epoca din istoria românilor pe care o admiraţi cel 
mai mult? 

- Admiraţia cea mai puternică o am pentru generaţia paşoptistă. 
O forţă de creaţie politică, un devotament pentru interesul 
naţional, un dezinteres total pentru destinul personal, totul a fost 
închinat naţiunii române. Eşecul revoluţiei din 1848 nu i-a 
descurajat pe paşoptişti. Au îndurat exilul, dar au continuat 
lupta şi, în două decenii (1859-1878), au creat statul român 
modern, căruia i-au câştigat independenţa. Doar două decenii, 
adică exact cât i-a trebuit clasei politice postdecembriste să 
prăbuşească România în haos şi mizerie. Cum să nu-i admiri pe 
paşoptişti? Sunt un model care ar trebui prezentat şi explicat în 
toate dimensiunile lui, nu ca o simplă lecţie de manual, ci ca un 
prilej de meditaţie, responsabilă şi fecundă, pentru adolescenţi, 
făuritorii României de mâine. Dar cum să le "încărcăm mintea" 
cu evenimente şi date? Nu se lăuda, nu demult, Ministerul 
Educaţiei că a mai redus cu 35% cunoştinţele de transmis în 
învăţământ? 

- Ce vă doriţi în 2011? 

- Ce-mi doresc în 2011? Să scap cât mai curând din această 
lume de hoţie, ticăloşie şi nevolnicie, care este România de 
astăzi. Întrucât sunt prea bătrân pentru a mai emigra, cum nu 
există la noi clinici de eutanasiere voluntară, cum procurarea 
Furadanului salvator e oprită prin lege, nu-mi rămâne decât 
să-l rog pe Dumnezeu să mă ia la El rapid şi uşor. 

- Ce urare le adresaţi românilor, domnule profesor? 

Urez poporului român, la începutul lui 2011, să se revitalizeze 
şi să fie capabil să reînnoiască, în condiţiile secolului al XXI-
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lea, performanţele strămoşilor din timpul lui Ştefan cel Mare, 
Mihai Viteazul şi al luptătorilor paşoptişti. 

P.S. - După un an și trei luni, dorința sa, nefastă, s-a realizat!!!!
la 14 aprilie 2012!  

 
 

Patriarhul  Iustinian 
– 40 de ani de la moarte

 
                    Jurn. Ion N. OPREA 

 

 
      Des, nu prea des, am scris despre Patriarhul Iustinian, ultima
dată în cartea “Scurte medalioane. Semnal istorico
PIM, Iaşi, 2010, 560 p., subtitlul “Judecătorul
Dumnezeu, nu Catalan cupletistul”, p.467 ş.u. 
      Documente noi necesită repulicarea, cu noi 
dau dreptate nu numai susţinerilor noastre ci şi
ca om şi Înalt ierarh al bisericii… 
       Ceea ce şi facem, la cei 38 de ani scurşi: 

 
       …Ce repede trece timpul! În anul 2006, în revista „Timpul” 
de la Iaşi (nr.3) un anume Gabriel Catalan publica articolul 
intitulat „O conferinţă radiofonică în spirit colectivist a unui 
ierarh ortodox procomunist (1945)”. Aşa era scris pe prima 
pagină a publicaţiei iar în cuprins, în pagina a cinci
comentariile autorului. Se arăta despre conferinţa în cauză că a 
fost citită de Ioan Marina Vasluianu, viitorul patriarh ortodox 
român Iustinian, la 1 iulie 1945 la „Ora satului”, vorbitorul fiind 
atunci episcop vicar la Mitropolia Moldovei. 
        Gabriel Catalan se dădea drept „descoperitorul” cuvântării 
respective găsite într-un dosar cu file nenumerotate, într
fond neinventariat complet şi intitulat „Emisiuni diverse”, în 
arhiva Societăţii Române de Radiodifuziune. Documentul 
spunea Catalan era important pentru că această „Conferinţă 
radio este una din cele mai vechi luări de poziţie publică a 
respectivului cleric”,rostită de ziua cooperaţiei când, acelaşi, 
„face o înflăcărată propagandă cooperaţiei”, folosindu
retorica creştină şi de cea „antirăzboinică”, susţinând „poziţia 
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40 de ani de la moarte 

Jurn. Ion N. OPREA –Iași 
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p., subtitlul “Judecătorul cel drept – 

 informaţii care 
noastre ci şi Preafericitului 

revista „Timpul” 
de la Iaşi (nr.3) un anume Gabriel Catalan publica articolul 
intitulat „O conferinţă radiofonică în spirit colectivist a unui 
ierarh ortodox procomunist (1945)”. Aşa era scris pe prima 
pagină a publicaţiei iar în cuprins, în pagina a cincia, erau 
comentariile autorului. Se arăta despre conferinţa în cauză că a 
fost citită de Ioan Marina Vasluianu, viitorul patriarh ortodox 
român Iustinian, la 1 iulie 1945 la „Ora satului”, vorbitorul fiind 

Gabriel Catalan se dădea drept „descoperitorul” cuvântării 
un dosar cu file nenumerotate, într-un 

fond neinventariat complet şi intitulat „Emisiuni diverse”, în 
arhiva Societăţii Române de Radiodifuziune. Documentul – 

n era important pentru că această „Conferinţă 
radio este una din cele mai vechi luări de poziţie publică a 
respectivului cleric”,rostită de ziua cooperaţiei când, acelaşi, 
„face o înflăcărată propagandă cooperaţiei”, folosindu-se de 

cea „antirăzboinică”, susţinând „poziţia 

guvernului comunist român” şi anticipând politica socială şi 
economică ale regimului comunist faţă de ţărănime în viitor.

„Este o dovadă a utilizării clerului ortodox în campania 
de colectivizare a ţărănimii române
categorii sociale, ci a celei mai mari părţi a populaţiei ţării în 
general” – se înfierbânta Catalan. 

Cum textul incriminat nu cuprindea ceea ce acuza 
autorul de la Timpul, el fiind doar o chemare spre „frăţească 
înţelegere şi conlucrare” pentru ca în noile condiţii social
economice „cooperativa să ne scape de jugul semenilor noştri 
fără omenie” pentru ca prin cooperativă „să vindem şi să 
cumpărăm uneltele şi mărfurile trebuitoare” am înţeles că opus 
susţinerilor lui Gabriel Catalan, cuvântarea în cauză nu avea 
deloc vreo vinovăţie. 

Argumentele mele în apărarea părintelui Ioan Marina 
Vasluianu le-am pus pe hârtie şi le
revistei care a găzduit textul  acuzator în mod gratuit. Nu am 
primit nici un răspuns. Textul în apărarea ierarhului l
publicat ulterior în volumul „Personalităţi moldave”, Editura 
PIM Iaşi. 2009 p.567-583. 

Într-un scurt P.S. adăugam: „Numai atunci când cineva 
va scrie cartea reuşitelor patriarhului Iustinian în faţa P.C.R. de 
salvare de la demolare a numeroaselor lăcaşuri de cult şi a 
multor personalităţi victime ale opresiunii, unii precum Gabriel 
Catalan îşi vor da seama cât au greşit acuzându
mai sus.”  

Încheiam susţinând, că acum, ca şi atunci, G.Catalan nu 
se putea dispensa de vinovăţia asumată intenţionat, copilăreşte, 
şi mă întrebam şi ce va face revista „Timpul” care i
promovase, refuzând drept corijare măcar articolul replică la 
necuviinţă. 

Între timp, într-o rubrică „Istoria creştinismului”, cu 
titlul „Iustinian Marina, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 
(1948-1977) (XXII), în ziarul „Lumina” (6 martie 2009) citim 
cuvinte de înaltă apreciere semnate de pr.  Cezar Tăbârnă.

Spre cunoştinţa lui Gabriel Catalan, a colegiului 
redacţional al revistei ieşene „Timpul”
doar câteva din dificultăţile suportate şi faptele bune ale 
patriarhului Iustinian din cei 29 de ani de patriarhat.

În perioada 1948-1977 timpul de păstorire a patriarhului 
Iustinian în România comunistă s-au construit 302 biser
reparat sau restaurat alte 2345 biserici, dintre care 999 
monumente istorice, dintre acelea 128 fiind mânăstiri, schituri şi 
altfel de aşezăminte monahale. Pe lângă bisericile nou 
construite şi împodobite cu picturi, în alte 271 biserici pictura 
fost restaurată. 

De la întronizarea celui de al treilea patriarh român, la 6 
iunie 1948, şi până la moartea lui, la 26 martie 1977, în faţa 
”adversităţii comuniste la care a fost supusă Biserica, Patriarhul 
Iustinian s-a dovedit un abil diplomat şi a cău
cât a putut, atacurilor îndreptate împotriva Casei Domnului. El a 
menţinut strâns unite rândurile clerului, a sprijinit pe 
condamnaţii politici dintre preoţii şi călugării eliberaţi din 
puşcărie şi a restaurat multe biserici şi mânăstiri
sancţiunile, ameninţările şi chiar domiciliul forţat, la care, 
pentru o perioadă, a fost supus. El a căzut victimă prigoanei 
comuniste atunci când a protestat împotriva Decretului 410 din 
19 noiembrie 1959, care prevedea că puteau fi admişi în
monahism doar bărbaţi care au depăşit vârsta de 55 de ani şi 
femeile cu peste 50 de ani de viaţă. 
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guvernului comunist român” şi anticipând politica socială şi 
economică ale regimului comunist faţă de ţărănime în viitor. 

„Este o dovadă a utilizării clerului ortodox în campania 
de colectivizare a ţărănimii române şi nu numai a acestei 
categorii sociale, ci a celei mai mari părţi a populaţiei ţării în 

Cum textul incriminat nu cuprindea ceea ce acuza 
, el fiind doar o chemare spre „frăţească 

conlucrare” pentru ca în noile condiţii social-
economice „cooperativa să ne scape de jugul semenilor noştri 
fără omenie” pentru ca prin cooperativă „să vindem şi să 
cumpărăm uneltele şi mărfurile trebuitoare” am înţeles că opus 

alan, cuvântarea în cauză nu avea 

Argumentele mele în apărarea părintelui Ioan Marina 
am pus pe hârtie şi le-am trimis drept replică 

revistei care a găzduit textul  acuzator în mod gratuit. Nu am 
extul în apărarea ierarhului l-am 

publicat ulterior în volumul „Personalităţi moldave”, Editura 

un scurt P.S. adăugam: „Numai atunci când cineva 
va scrie cartea reuşitelor patriarhului Iustinian în faţa P.C.R. de 

a demolare a numeroaselor lăcaşuri de cult şi a 
multor personalităţi victime ale opresiunii, unii precum Gabriel 
Catalan îşi vor da seama cât au greşit acuzându-l de cele arătate 

Încheiam susţinând, că acum, ca şi atunci, G.Catalan nu 
ispensa de vinovăţia asumată intenţionat, copilăreşte, 

şi mă întrebam şi ce va face revista „Timpul” care i-o 
promovase, refuzând drept corijare măcar articolul replică la 

o rubrică „Istoria creştinismului”, cu 
n Marina, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 

1977) (XXII), în ziarul „Lumina” (6 martie 2009) citim 
cuvinte de înaltă apreciere semnate de pr.  Cezar Tăbârnă. 

Spre cunoştinţa lui Gabriel Catalan, a colegiului 
redacţional al revistei ieşene „Timpul” dar şi a cititorilor, iată 
doar câteva din dificultăţile suportate şi faptele bune ale 
patriarhului Iustinian din cei 29 de ani de patriarhat. 

1977 timpul de păstorire a patriarhului 
au construit 302 biserici, s-au 

reparat sau restaurat alte 2345 biserici, dintre care 999 
monumente istorice, dintre acelea 128 fiind mânăstiri, schituri şi 
altfel de aşezăminte monahale. Pe lângă bisericile nou 
construite şi împodobite cu picturi, în alte 271 biserici pictura a 

De la întronizarea celui de al treilea patriarh român, la 6 
iunie 1948, şi până la moartea lui, la 26 martie 1977, în faţa 
”adversităţii comuniste la care a fost supusă Biserica, Patriarhul 

a dovedit un abil diplomat şi a căutat să ţină piept, 
cât a putut, atacurilor îndreptate împotriva Casei Domnului. El a 
menţinut strâns unite rândurile clerului, a sprijinit pe 
condamnaţii politici dintre preoţii şi călugării eliberaţi din 
puşcărie şi a restaurat multe biserici şi mânăstiri, înfruntând 
sancţiunile, ameninţările şi chiar domiciliul forţat, la care, 
pentru o perioadă, a fost supus. El a căzut victimă prigoanei 
comuniste atunci când a protestat împotriva Decretului 410 din 
19 noiembrie 1959, care prevedea că puteau fi admişi în 
monahism doar bărbaţi care au depăşit vârsta de 55 de ani şi 
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Decretul în cauză dispunea scoaterea din mânăstiri a 

„circa 5000 de monahi şi monahii”. Curajosul Iustinian care s-a 
împotrivit decretului abuziv şi-a atras grave persecuţii, fiind 
trimis la Schitul Dragoslavele, unde i s-a fixat domiciliul forţat 
şi unde a rămas timp de şase luni. 

„Patriarhul Iustinian şi Biserica Ortodoxă Română” în 
perioada 1948-1964” se intitulează volumul, Editura „Partener” 
din Galaţi, autori istoricii „dr. George Enache şi Adrian Nicolae 
Petcu cercetători la Consiliul Naţional pentru studierea 
Arhivelor Securităţii (CNSA) din care se desprinde ideea de 
bază: „Patriarhul Iustinian n-a fost o slugă a comuniştilor.” 

Din documente şi cartea citată (care a fost parte dintr-un 
ciclu al dezvăluirilor) rezultă că patriarhul a fost un om curajos, 
inteligent, care ştia când să atace şi când să se replieze, „un 
strateg strălucit care, prin politica sa, a protejat oamenii căzuţi 
în vizorul securităţii, inclusiv foşti deţinuţi politici; a construit 
biserici, le-a restaurat şi modernizat, le-a salvat de la demolările 
programate.” 

Declarându-se de acord cu regimul comunist, Iustinian, 
în acei ani ai lui 1948-1950 a împiedecat puterea comunistă să 
se amestece mai adânc în treburile bisericii. Denumit  patriarhul 
„roşu”, Iustinian era considerat, atunci,  unul de-al regimului 
instaurat, şi comuniştii, ca şi securitatea, nu se prea băgau în 
treburile  bisericii şi a clerului, pentru că aveau încredere în el. 
Doar era omul lui Gheorghe Gheorghiu Dej, pe care îl găzduise 
ca prieten atunci când, la arestare, acesta îi bătuse la uşă… 

Considerat omul acestuia şi a regimului, Iustinian a 
păstrat şi revigorat învăţământul confesional, a consolidat şi 
apărat monahismul, organizându-l cu temeinicie, a ţinut alături, 
…  şi le-a protejat, dar şi folosit în interesul bisericii,  
personalităţi precum Bartolomeu Valeriu Anania, parohul 
Andrei Scrima, dar nu numai, deşi era veşnic luat şi criticat 
drept un agent al comunismului strecurat în sânul Bisericii 
Ortodoxe Române. 

El însă, după cum afirmau istoricii, regrupa în jurul său 
şi folosea unele personalităţi ale ortodoxiei, îndeaproape 
supravegheat de securitate. După cam zece ani de linişte, 
comuniştii aveau să-şi dea seama că fuseseră păcăliţi, iar 
Iustinian a intrat şi Sfinţia Sa în vizorul securităţii, comuniştii 
supunându-l criticilor şi ocărilor, la modă în perioada aceea. 

Că aşa este, memoriile lui Valeriu Anania confirmă. 
După 11 ani de exil în America (1965-1976) trei decenii se 
ocupă acasă şi de  propriile ... memorii. Într-un capitol „Eu şi 
securitatea” prelatul face o „dare de seamă” asupra 
fenomenului, dar insistă şi asupra a ceea ce ne interesează: 
relaţia de magistru discipol cu patriarhul Iustinian, dar şi 
prietenia durabilă cu el, prilejuindu-i memorialistului, „scrierea 
unor pagini expresive, pline de duioşie şi de recunoaştere 
demnă a marelui model” – scrie Emanuela Ilie într-un 
documentar „Memoriile lui Valeriu Anania” (II) Fiat lux!”, în 
Dacia literară nr.5/2009, p.37-43. 

„De altfel, la solicitarea patriarhului, bătrân şi bolnav, 
eroul veritabilei saga americane se va întoarce în ţară, unde va 
trăi noi experienţe dureroase sau greu de dus până la capăt 
pentru Bătrânul oştean, rechemat sub drapel, de departe, între 
ele se va detaşa şi Moartea patriarhului Iustinian”, scrie 
recenzenta. 

Tot dânsa ne reaminteşte că moartea patriarhului este 
„rememorată într-un capitol intens, tulburător, ca document de 

psihologie umană în momente limită” şi, deschizând o 
paranteză, ne încântă să vedem „aprinderea lumânărilor de către 
infirmierele unui spital al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român sau pieptănarea, aproape ritualică, „încet, fără 
grabă, ca într-o mângâiere” a bărbii cadavrului în drum spre 
groapă”... 

Încet, fără grabă, pentru că prea grăbit şi pe furiş 
luaseră, în acei ani, sfântul botez sau sfânta cununie, mii, sute 
de mii de români de la duhovnicii lor, mai mult necunoscuţi 
decât cunoscuţi, ca nici pământul să nu cunoască, dar mi-te 
securitatea că românii, chiar şi sub comunism, rămăseseră  
aceeaşi binecredincioşi întru Domnul... 

În orice caz, paginile de „portretistică sau de reflecţie 
socio-antropologică”, cum le califică Emanuela Ilie, sunt probe 
că lumea se modela mereu, iar cartea de confesiuni a lui Valeriu 
Anania devine o reuşită care oferă oricui documente a ceea ce 
este viaţa în măsură să valideze etic şi  estetic o personalitate, 
un destin absolut uluitor, dacă ţinem seama şi de acuzaţiile 
nefondate care i s-au atribuit patriarhului în timp de neştiutori. 
De oameni care s-au dat drept ceea ce erau: vorbitori despre 
fapte de suprafaţă... 

În Convorbiri literare nr. 10, 2014, p.29 ş.u. i se publică 
postmortem lui Nicolae Stroescu Stînişoară documentarul 
„Amintiri despre patriarhul Teoctist’ în care spaţii largi cuprind 
şi aduceri aminte despre patriarhul Iustinian şi cum era şi a  fost 
în activitate, doborând încă o dată ceea ce a scris Captalan şi a 
publicat Timpul fără a-şi recunoaşte culpa, s-o numim blând: 
„…Încă prin anul 1997 am luat cunoştinţă de un document 
foarte revelator pentru adevărata faţă a relaţiilor de profunzime 
dintre partidul comunist şi Biserică. Este vorba de raportul 
prezentat Comitetului Central al P.C.R.  de faimosul  ministru 
de interne, Alexandru Drăghici, în care constata că, după cum se 
exprima el, în anul 1962 singurul duşman care a rămas în 
interior pentru statul de democraţie populară este Biserica 
Ortodoxă Română, în frunte cu Patriarhul Iustinian Marina şi cu 
cei doi Vicari ai săi Arhiepiscopul de la Turda de jos şi Galaţi, 
Antim Nica, şi Teoctist Arapaşul. Deci Patriarhul Teoctist 
rămăsese singurul supravieţuitor a celor stigmatizaţi ca inamici 
iremediabili de către ministrul de interne comunist de la vremea 
aceea” (art. citat p.33). 

Şi adaugă omul, mare voce cândva la Europa Liberă, 
ceea ce mai spusese presa şi cunoscătorii: „M-am bucurat să 
regăsesc acest document în remarcabila carte publicată, în 2005, 
la editura Nemira, sub titlul Ortodoxie şi Putere Politică în 
România contemporană de către istoricul George Enache”.    

Ştie Gabriel Catalan şi revista Timpul din Iaşi despre 
toate acestea şi nu numai? 

Despre  „Patriarhul Teoctist care nu a evitat examinarea 
critică de către însăşi Ierarhia Bisericii Ortodoxe Române a unor 
deficienţe de curaj şi rezistenţă în faţa represiunii statului ateu”, 
jurnalistul evocă fapte esenţiale: „Mi-amintesc cum la capătul 
sesiunii extraordinare a Sfântului Sinod, din 3-4 ianuarie 1990, 
Patriarhul Teoctist a citit la radio câteva fragmente din cuvântul 
pastoral către cler şi credincioşii români”: „În primul rând 
condamnăm cultul idolatru al personalităţii dictatorului care se 
considera un fel de zeu, precum şi dictatura ateistă şi 
antireligioasă care i-a servit de platformă şi prin care teroarea a 
ridicat minciuna la rang de adevăr. Drept aceea cerem iertare lui 
Dumnezeu şi vouă, prea iubiţi fii sufleteşti, pentru toate 
declaraţiile noastre publice şi pentru pastoralele noastre, prin 

literaturliteraturliteraturliteratură 
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care am fost obligaţi să vă spunem că ne bucurăm de deplină 
libertate religioasă, în timp ce asupra Bisericii se  exercitau 
multe presiuni şi îngrădiri de tot felul,  precum şi pentru teama 
noastră, prea mare, de a ne opune deschis dictaturii şi pentru 
felul în care am fost obligaţi să-l lăudăm pe dictator”. 

„…Dincolo de robusteţea sufletească, discreţia, 
modestia şi  răbdarea de tradiţie monahală a Patriarhului 
Teoctist, nu înseamnă că el nu a suferit sub apăsarea vremurilor 
dinainte de decembrie 1989 ca şi după aceea, când mi
mărturisit că s-a simţit foarte singur, în nopţile şi zilele 
învolburate, bogate în critici şi reproşuri şi sărace în sfat şi 
sprijin chiar din partea celor apropiaţi lui până atunci ca şi mai 
târziu”, ştiind şi simţind, permanent, iubirea credincioşilor săi, 
deşi bolnav, „a reuşit să se deplaseze în automobi
Televiziune”, unde li s-a adresat, „copleşit de semnele dragostei 
şi evlaviei cu care l-au întâmpinat oamenii”, mulţi 
îngenunchind, oprind maşina şi cerându-i benecuvântarea de 
Întâistătător, fapt care l-a încurajat, iar în zilele care au urmat, 
când la palatul patriarhal şi în ţară, iniţatorii înnoirii critice ai 
bisericii nu mai încetau căutările, sfinţia sa, patriarhul a deschis 
şi lăsat larg intrările oricărui grup critic oferindu 
lucru.  Şi, după cum ştim, Biserica l-a avut până 
clipă… 

Cât priveşte revenind la Patriarhul Iustinian…
În seara zilei de 26 martie 1977, la vârsta de 76 de ani, 

fostul Ioan Marina Vasluianu, ajuns patriarh al României, după 
o grea suferinţă şi o îndelungată spitalizare, înceta din
crucea monumentului de la Mânăstirea Radu Vodă din 
Bucureşti, ctitorită de Sfinţia Sa, credincioşii citesc: „M
luptat lupta cea bună. Credinţa am păzit. Am ajuns la capătul 
drumului vieţii. De acum încolo mă aşteaptă răsplata dreptăţii 
pe care mi-o va da Domnul, Judecătorul cel drept, în ziua 
aceea!” 

Şi, iată, fir cu fir, dreptatea vine şi o dată cu ea lumina şi 
pentru Biserica Ortodoxă Română şi Înalţi-slujitorii ei…de
40 de ani de la moartea celui ce a fost acuzat pe nedrept...
 

 

5 situații care îţi provoacă apoi scăderea 
IQ-ului 

Anumite lucruri pe care este posibil să le faci contribuie în mod 
neaşteptat la deteriorarea sănătăţii creierului tău. Iată 5 situaţii 
care ar putea reduce adevărata capacitate a creierului.

1. Consumul foarte mare de zahăr  

Nu doar talia ta are de suferit de pe urma consumului ridicat de 
zahăr, ci şi celulele nervoase. Studiile arată că pentru fiecare cel 
puţin şase săptămâni consecutive în care consumi zahăr, 
activitatea cerebrală încetineşte, afectând procesul de învăţare şi 
memoria. 

Un studiu din 2002 realizat de cercetătorii de la Universitatea 
din California a asociat, în mod îngrijorător, consumul excesiv 
de zahăr cu sănătatea creierului. Studiul a descoperit că dietele 
bogate în zahăr afectează plasticitatea neuronală. Aceasta duce 
la scăderea abilităţii de a forma amintiri noi în mod eficient.
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Anumite lucruri pe care este posibil să le faci contribuie în mod 
neaşteptat la deteriorarea sănătăţii creierului tău. Iată 5 situaţii 
care ar putea reduce adevărata capacitate a creierului. 

Nu doar talia ta are de suferit de pe urma consumului ridicat de 
zahăr, ci şi celulele nervoase. Studiile arată că pentru fiecare cel 
puţin şase săptămâni consecutive în care consumi zahăr, 

esul de învăţare şi 

Un studiu din 2002 realizat de cercetătorii de la Universitatea 
din California a asociat, în mod îngrijorător, consumul excesiv 
de zahăr cu sănătatea creierului. Studiul a descoperit că dietele 

itatea neuronală. Aceasta duce 
la scăderea abilităţii de a forma amintiri noi în mod eficient. 

2. Fumatul indirect pasiv  

Chiar dacă nu eşti fumător, un studiu realizat de cercetătorii de 
la Universitatea din Michigan a arătat că expunerea copiilor la 
fumat ar putea creşte riscul degradării funcţiilor cognitive, cum 
ar fi memoria. Aceştia au un risc mai ridicat de a avea un IQ 
mai scăzut şi de a înregistra rezultate mai slabe la şcoală.

Expunerea prelungită la fum poate duce la o creştere a cantităţii 
de monoxid de carbon în corp înlocuind astfel oxigenul de care 
au nevoie creierul şi organismul tău. Abilitatea celulelor 
nervoase de a reţine informaţia în mod eficient poate fi afectată 
din cauza deteriorărilor suferite de neuroni şi vase de sânge.

3. Asumarea multor sarcini sau activită

Multitasking-ul a fost mereu încurajat şi apreciat pentru că 
reuşim să terminăm mai multe lucruri deodată. Dar, 
multitasking-ul presupune că acordăm mai puţină atenţie 
fiecărui lucru pe care îl facem şi probabi
fapt, multitasking-ul epuizează resursele creierului.

Studiile au demonstrat că multitasking
productivitatea, dar îţi afectează şi sănătatea creierului. 
Conform unei cercetări efectuate de Universitatea Stanford,
multitasking-ul te face mai puţin productiv decât ai fi dacă ţi
propune să realizezi un singur lucru într
oamenii care vor să facă mai multe lucruri în acelaşi timp au 
probleme cu concentrarea şi memoria. 

4. Obezitatea  

Caloriile în exces (şi implicit obezitatea) sunt extrem de 
periculoase atât pentru inimă, cât şi pentru sănătatea creierului. 
Un creier hrănit cu prea multe calorii îmbătrâneşte şi se 
deteriorează mai repede. Regiuni ale creierului responsabile de 
cogniţie şi memorie sunt mai mici după o anumită vârstă la 
persoanele care au avut probleme serioase de greutate decât la 
cele mai suple. 

5. Stresul  

Situaţiile stresante pot reduce numărul conexiunilor între 
neuroni şi pot deteriora abilitatea de a face faţă situaţiilor 
tensionate în viitor. Nivelul ridicat de stres este corelat cu o mai 
slabă funcţionare a creierului şi cu un risc ridicat al bolii 
Alzheimer. Se pare că stresul afectează într
creierul, încât îi poate chiar reduce dimensiunile. De fapt, 
efectul concret al stresului persistent asupra creierului este de 
reducere a materiei cenuşii în zonele cerebrale care controlează 
emoţiile şi funcţiile fiziologice ale organismului.
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Dereglarea comportamentală pe care o 
prezintă unul din cinci şefi

Nathan Brooks
 

        Unul din cinci şefi ai marilor companii are 
comportamente psihopatoide, sugerează un nou studiu al 
psihologilor de la Universitatea Bond din Australia.
 

ceastă proporţie este similară cu cea existentă în cazul 
deţinuţilor, potrivit The Independent. 

Cercetarea a fost condusă de psihologul criminalist 
Nathan Brooks de la Universitatea Bond, iar rezultatele sale 
arată că 21% dintre cei 261 de şefi de corporaţii incluşi în acest 
studiu au comportamente psihopatoide. Ei nu sunt, de cele
multe ori, capabili să empatizeze, sunt superficiali şi mincinoşi, 
toate acestea fiind caracteristici asociate acestei tulburări.

Cercetătorii susţin că angajatorii ar trebui să testeze angajaţii 
din punctul de vedere al trăsăturilor comportamental
doar în ceea ce priveşte abilităţile lor. Foarte mulţi sunt angajaţi 
în poziţii de top în cadrul companiilor din cauza modului de 
selecţie greşit pe care îl practică aceste companii.

Psihopatia poate predispune o persoană la atingerea
pe termen scurt, datorită comportamentului şarmant şi expansiv 
al acelei persoane, însă pe termen lung, acea persoană se va 
dovedi a fi alegerea greşită. 

În jur de 1% din populaţia lumii este încadrată în această 
categorie de oameni cu tulburări mintale. Un psihopat este o 
persoană care nu prezintă empatie, mustrări de conştiinţă, are un 
comportament lipsit de inhibiţii, este deseori carismatică, 
narcisistă şi va face orice ca să îşi ducă la îndeplinire un plan.

Potrivit datelor existente, cei mai mulţi psihopaţi ocupă funcţii 
în domenii precum politică, afaceri sau sporturi cu risc ridicat.

 

Psihologia culorilor - mesajul subtil al 
culorilor 

 

Aura ANGHELIU   

 

      Inteligența emoțională, deși nepredată și nenotată în 
școală, este cheia reușitei școlare, în carieră, viață.

n vreme ce școala încă notează exclusiv abilitățile cognitive 
ale elevilor și îi grupează după note și rezultatele la teste, o 
echipă de specialiști în educație, psihologie, economie și

propus să demonstreze că succesul în școală și în viață depinde 
de mai mult decât abilitățile cognitive. 

A

Î 
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prezintă unul din cinci şefi 

 
Nathan Brooks 

Unul din cinci şefi ai marilor companii are 
comportamente psihopatoide, sugerează un nou studiu al 
psihologilor de la Universitatea Bond din Australia.  

ceastă proporţie este similară cu cea existentă în cazul 

Cercetarea a fost condusă de psihologul criminalist 
Nathan Brooks de la Universitatea Bond, iar rezultatele sale 
arată că 21% dintre cei 261 de şefi de corporaţii incluşi în acest 
studiu au comportamente psihopatoide. Ei nu sunt, de cele mai 
multe ori, capabili să empatizeze, sunt superficiali şi mincinoşi, 
toate acestea fiind caracteristici asociate acestei tulburări. 

Cercetătorii susţin că angajatorii ar trebui să testeze angajaţii și 
din punctul de vedere al trăsăturilor comportamentale decât 
doar în ceea ce priveşte abilităţile lor. Foarte mulţi sunt angajaţi 
în poziţii de top în cadrul companiilor din cauza modului de 
selecţie greşit pe care îl practică aceste companii. 

Psihopatia poate predispune o persoană la atingerea succesului 
pe termen scurt, datorită comportamentului şarmant şi expansiv 
al acelei persoane, însă pe termen lung, acea persoană se va 

În jur de 1% din populaţia lumii este încadrată în această 
i mintale. Un psihopat este o 

persoană care nu prezintă empatie, mustrări de conştiinţă, are un 
comportament lipsit de inhibiţii, este deseori carismatică, 
narcisistă şi va face orice ca să îşi ducă la îndeplinire un plan. 

ai mulţi psihopaţi ocupă funcţii 
în domenii precum politică, afaceri sau sporturi cu risc ridicat. 

mesajul subtil al 

Aura ANGHELIU    

ța emoțională, deși nepredată și nenotată în 
șitei școlare, în carieră, viață.  

școala încă notează exclusiv abilitățile cognitive 
și îi grupează după note și rezultatele la teste, o 

ști în educație, psihologie, economie și-a 
școală și în viață depinde 

Acele competențe ale copiilor nevalorizate în primii ani de 
școală sunt, de fapt, cheia pentru reușita de mai târziu, în 
treptele superioare de studiu, dar 
inteligența, notele mari, rezultatele maxime la teste și examene 
nu asigură fericirea, ascensiunea, starea de bine.

Specilialiștii vorbesc despre auto-control, spiritul de echipă 
capacitatea de colaborare, atitudinea în fa
curiozitatea, conștiinciozitatea, încrederea în sine, inteligența 
emoțională și auto-cunoașterea ca fiind abilități interpersonale 
și intrapersonale cu efecte pe termen lung în viață. Le numesc 
non-cognitive pentru a face diferențierea clară de capabilitățile 
cognitive, competențele academice și cunoștințele predate 
preșcolarilor și școlarilor. Termenul generic este MESH 
(Mindsets, Essential Skills, & Habits).  Acestea determină, se 
pare, reușita academică de mai apoi, la liceu sau facultate, 
influentează semnificativ cariera profesională 
adultului (sănătatea și situația financiară). De aceea, educatorii 
și învățătorii ar trebui să se focuseze mai mult, sau măcar în 
aceeași măsură, pe inteligența emoțională (ca termen general). 
Acuitatea minții, memoria, operațiile matematice, scrisul, cititul 
sunt importante și pot garanta poziții fruntașe elevilor în școală, 
dar nu pot să asigure reușita adolescentului și, mai apoi, a 
adultului.  

Studiul relevă impactul dezvoltării timpurie a MESH în cele trei 
coordonate majore: Scoală, Carieră, Via

Școală 

1. Abilitățile non-cognitive previn abandonul 
asigură niveluri ridicate de educație. 

2. Elevii cu abilități non-cognitive dezvoltate au rezultate 
academice mult mai bune. 

3. Dezvoltarea timpurie a acestor abilită
care se vede în rezultatele școlare, dar și un efect pozitiv pe 
termen lung. 

Carieră 

1. Angajatorii apreciează astfel de abilită
echipă oameni cu auto-control, care știu să colaboreze, deschiși, 
entuziaști, dornici să învețe, încrezători. Dacă ar fi să conteze 
abilitățile cognitive și atât, nu s-ar mai 
suficient să trimitem via e-mail sau fax diplomele 
de atestare și competență în domeniu, nu

2. Oamenii care au abilități non-cognitive puternice au 
mult mai mari de a găsi un job. Diploma cu 10 nu asigură o 
angajare. 

3. Copiii cărora le-a fost încurajată dezvoltarea inteligen
emoționale ajung adulți care câștigă mai mulți bani și se bucură 
de o stabilitate financiară. 

Viață 

1. Adulții cu capacități non-cognitive puternice sunt mai pu
predispuși să comită o infracțiune. 

2. Dezvoltarea abilităților non-cognitive în 
înlătură riscul de a fi un adult singur sau a deveni părinte în 
adolescență. 

psihologiepsihologiepsihologiepsihologie    
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țe ale copiilor nevalorizate în primii ani de 
școală sunt, de fapt, cheia pentru reușita de mai târziu, în 
treptele superioare de studiu, dar și în viață. Pe scurt, 

ța, notele mari, rezultatele maxime la teste și examene 
nu asigură fericirea, ascensiunea, starea de bine. 

control, spiritul de echipă și 
capacitatea de colaborare, atitudinea în fața învățării, 

știinciozitatea, încrederea în sine, inteligența 
șterea ca fiind abilități interpersonale 

și intrapersonale cu efecte pe termen lung în viață. Le numesc 
țierea clară de capabilitățile 

țele academice și cunoștințele predate 
școlarilor și școlarilor. Termenul generic este MESH 

(Mindsets, Essential Skills, & Habits).  Acestea determină, se 
șita academică de mai apoi, la liceu sau facultate, 

ra profesională și starea de bine a 
și situația financiară). De aceea, educatorii 

și învățătorii ar trebui să se focuseze mai mult, sau măcar în 
și măsură, pe inteligența emoțională (ca termen general). 

țiile matematice, scrisul, cititul 
și pot garanta poziții fruntașe elevilor în școală, 

șita adolescentului și, mai apoi, a 

Studiul relevă impactul dezvoltării timpurie a MESH în cele trei 
majore: Scoală, Carieră, Viață: 

cognitive previn abandonul școlar, ba chiar 

cognitive dezvoltate au rezultate 

estor abilități au impact imediat, 
școlare, dar și un efect pozitiv pe 

1. Angajatorii apreciează astfel de abilități și caută să aibă în 
știu să colaboreze, deschiși, 

ști, dornici să învețe, încrezători. Dacă ar fi să conteze 
ar mai ține interviuri. Ar fi 

mail sau fax diplomele și certificatele 
și competență în domeniu, nu-i așa? 

cognitive puternice au șanse 
mult mai mari de a găsi un job. Diploma cu 10 nu asigură o 

a fost încurajată dezvoltarea inteligenței 
ționale ajung adulți care câștigă mai mulți bani și se bucură 

cognitive puternice sunt mai puțin 

cognitive în școală previn și 
înlătură riscul de a fi un adult singur sau a deveni părinte în 
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3. Puternice capacități non-cognitive, în interdependență cu un 
stil de viață sănătos, reduc mortalitatea, riscul de a deveni obez, 
fumător, consumator de droguri, sau de a suferi de tulburări 
psihice. 

Există o ştiinţă străveche a culorilor pentru că de mult timp se 
ştie că prin intermediul culorilor viaţă unui om poate fi 
modificată cu uşurinţă. Chiar şi bolile corpului fizic pot fi 
tratate prin intermediul culorilor(mai exact al radiaţiilor 
luminoase colorate)fundamentandu-se astfel o adevărată ştiinţă 
a cromoterapiei. Va voi prezenţa în continuare influenţele 
principalelor culori asupra corpului şi psihicului uman.  

ROŞU - stimulează sângele şi facilitează regenerarea celulară, 
pe plan psihic amplifică puterea voinţei şi curajul. În general 
roşul are următoarele semnificaţii: dorinţa sub toate aspectele 
sau formele sale, tendinţa şi impulsul către acţiune, voinţă de a 
obţine rezultate, de a înfruntă viaţă cu problemele şi dificultăţile 
ei. Este o culoare caldă cu un efect stimulator general în plan 
psihomotor. Roşul ne oferă senzaţia de apropiere în spaţiu, ne 
însufleţeşte, chiar şi la nivel fiziologic determina o creştere a 
presiunii sanguine, măreşte tonusul muscular, activează 
respiraţia şi da o senzaţie pregnantă de căldură. Cei care preferă 
mult culoarea roşie sunt oameni plini de dinamism, forţă, 
viguare, plini de energie şi gata oricând de a acţiona cu toate 
forţele într-o direcţie sau altă.  

PORTOCALIUL- este următoarea culoare percepută distinct de 
ochiul uman că nivel de vibraţie al radiaţiei electromagnetice. 
Este o culoare plăcută şi agreată de majoritatea oamenilor, 
indiferent de temperamentul acestora. Portocaliul stimulează 
foarte mult energia vitală a fiinţei, având puterea de a elimina 
stările de oboseală cronice şi chiar mărind capacitatea de 
rezistenţă la efort fizic. În ceea ce priveşte corpul fizic, culoarea 
portocaliu stimulează sistemul respirator şi facilitează 
asimilarea calciului. Este de asemenea, împreună cu culoarea 
roşie, un excelent stimulator sexual.  
Cei care preferă în mod deosebit culoarea portocaliu exprimă 
prin această nevoia de senzualitate, aspiraţia către trăiri 
amoroase intense, nevoia de linişte şi dorinţa de confort fizic. 

 GALBEN - stimulează sistemul nervos central, focul digestiv şi 
îmbunătăţeşte tonusul general al fiinţei menţinându-ne 
permanent "în formă".Prin intermediul acestei culori, se poate 
atinge o mare stăpânire de sine şi o deosebită luciditate. Mintea 
este foarte mult stimulată de culoarea galben, devenind mult 
mai profund capabilă de a ne oferi chiar starea de înţelepciune.  
Galbenul este de asemenea asociat cu aspiraţiile sublime dorinţa 
de fericire şi dorinţa de autodepăşire. Este o culoare caldă şi 
dinamică, calmează foarte mult stările nevrotice şi favorizează 
comunicativitatea. Galbenul exprimă de asemenea 
spontaneitatea, încrederea în forţele proprii, originalitatea, 
veselia şi înţelegerea mentală. Cei care preferă mult culoarea 
galben exprimă prin această dorinţele lor de realizare interioară, 
speranţa în fericire, aspiraţia către desăvârşire.  

VERDE - destinde extraordinar de mult fizicul şi psihicul, 
realizând un echilibru optim între structura somatică şi cea 

psihică a fiinţei. Ajută la eliminarea stress-urilor, angoaselor şi 
multor anxietăţi. De asemenea, este un excelent calmant pentru 
cei uşor iritabili, nervoşi sau "iuţi la manie", cum se mai spune.  
Verdele exprimă flexibilitatea impulsurilor interne, a tendinţelor 
şi atitudinilor, ajutând mult la eliminarea obsesiilor şi a ideilor 
fixe, exprimă totodată dorinţa de a impresiona şi a obţine 
recunoaştere. Este o culoare a liniştii favorizează bună 
dispoziţie, relaxarea, contemplarea, facilitează asociaţiile 
mentale, odihneşte, calmează şi ne creează, în general o senzaţie 
plăcută. Cei care preferă culoarea verde arată că posedă o 
structura mobilă, fleibila, adaptabilă la schimbarea situaţiilor,a 
împrejurărilor.  
 
ALBASTRU - face să crească puterea de apărare imunitară şi 
facilitează regenerarea celulară. Este indicată în stările 
infecţioase, în stările febrile, insolaţie, crize acute de reumatism, 
afecţiuni virale. Albastru ne permite o deschidere a sufletului 
faţă de tot ceea ce este elevat şi minunat şi astfel favorizează 
instalarea unei armonii în anturajul în care ne aflăm. Atenţie 
însă, că o ambianţa predominant albastră, dacă este menţinută 
mult timp poate provoca depresie şi constipaţie. Albastrul 
semnifică echilibrul, stabilitatea, fidelitatea aspiraţia către 
libertate, speranţa şi dragostea atotcuprinzătoare. Cei care 
preferă în mod deosebit culoarea albastru arată o modalitate 
paşnică de abordare a ambianţei, inteligenţă dublată de 
afecţiune şi o admirabilă armonie lăuntrică.  
 
INDIGO - are din punct de vedere terapeutic, o gama foarte 
largă de aplicaţii. Stimulează în mod deosebit glanda tiroidă. 
Culoarea indigo este formată prin combinarea albastrului intens 
care este expresia devoţiunii şi a gândirii clare, lucide, cu o 
nuata foarte rafinată de roşu stabilizator. Din această cauza , 
culoarea indigo combină marea putere cu eficientă imediată. 
Din punct de vedere spiritual, indigoul este culoarea Sfântului 
Duh. Indigoul simbolizează inteligenţă, intuiţia, iluminarea, 
genialitatea, sobrietatea, dragostea de adevăr, viaţă spirituală. 
Cei care preferă culoarea indigo arată detaşare faţă de 
contingent dăruirea faţă de un ideal sublim, revoltă faţă de ce 
este închistator.  

VIOLET - calmează cel mai profund fiinţă şi întăreşte în mod 
considerabil sistemul imunitar. Elimina angoasele, anihilează 
frică, elimina agresivitatea şi face să dispară gelozia. Datorită 
faptului că violetul are o frecvenţa înalta, el este apăsător pentru 
o minte slabă. Dezvoltă extraordinar intuiţia şi stimulează 
formare idealurilor umane înalte. Violetul simbolizează 
înţelepciunea, supramentalul, sinceritatea, vidul creator, 
sentimentul nemuririi. Cei care preferă preponderent culoarea 
violet arată o dorinţa de a stabilii relaţii intime profunde care să 
ofere o armonizare a întregii fiinţe, fascinaţia înţelepciunii, 
tendinţa de a atinge realitatea ultima, nevoia adevărurilor de 
nezdruncinat. Pentru a beneficia de efectele extraordinare a 
culorilor avem mai multe moduri de a acţiona. În primul rând, 
prin intermediul hainelor, care prin culoare acţionează la nivel 
psihic. Pietre preţioase, cristale, lămpi de cromoterapie etc. 
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Natura din om 

 

          Prof. Ștefan MÎRZAC 

1. Frica ne-a îmbrăcat sufletul in costumul altora.
2. Egoul este ca o lentilă ce ne micșorează sufletul.
3. Unele speranțe devin talente, iar unele 

speranțe. 
4. Paradoxul speranței: uneori dau speranță altora cei ce nu 

au nici pentru ei. 
5. Dacă nu vezi cele bune ale unora ești recompensat prin 

faptul că ți se văd mai multe rele decât ai. 
6. Masca este propria sursă de ”ofițeri acoperiți”.
7. Oare , dacă la copiat elevul ar folosi ghilimelele 

indica sursa,ar mai primi nota 1? 
8. Suferința ne stinge lumina, credința ne-o aprinde.
9. Bătătura îmi spune că și materia moartă poate să fie vie.
10. Încrederea reprezintă rădăcina noastră în alții.
11. Unii au respect de sine prin adevăr, iar alții prin avantaj.
12. Cele mai multe paradoxuri sunt legate de Pământ: îl 

hrănim cu toate mizeriile și otrăvurile iar el ne dă apă 
curată și îl răsplătim călcându-l în picioare. 

13. De obicei, aplauzele confirmă valoarea celor văzute 
auzite, dar uneori arată bucuria că a încetat pierderea 
timpului. 

14. De când minciuna a devenit hrana măștii, adevărul a 
devenit otrava ei. 

15. Există și răutăți ce produc bucurie dar și bunătăți ce aduc 
tristețe. 

16. Paradoxul maximei: are conținut bogat într
sărac. 

17. Iubirea este forța ce acționeză între cei depărtați și 
necunoscuți ca să-i apropie,iar ura este forța ce acționează 
intre cei apropiați ca să-i îndepărteze. 

18. Egoul ne face mai mari peste alții, în exterior și mai mici 
în interior. 

19. Egoul și-a pus masca pentru a fi văzut frumos.
20. Tupeul îți ia dreptul de apărare ca să-și dubleze dreptul la 

atac. 
21. Scaunul fără”spate” scârțâie și se strică repede.
22. Cine are”spate” are scaun bătut în cuie. 
23. O analiză ”la rece” este bună când se face la cald

deseori analizele le facem fierbinți, după ce s
24. O joacă de-a joaca este o joacă neserioasă. 
25. Bucuria spusă unui prieten se dublează. Necazul spus unui 

prieten se înjumătățește. Bucuria spusă unui dușman se 
înjumătățește. Necazul spus unui dușman se dublează.

26. Multe buruieni au devenit plante medicinale ca să nu fie 
călcate în picioare. 

27. Unele victorii te fac să plâgi de bucurie, iar după unele 
înfrângeri faci haz de necaz. 

28. De când masca a scos în lume minciuna adevărată ca 
adevăr exterior, adevărul adevărat s-a retras 
adevăr interior.  

29. Dacă mergi mereu cu capul în pământ po
curajul,optimismul, dar poți găsi doar ce-au pierdut al
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țe devin talente, iar unele talente devin 

ței: uneori dau speranță altora cei ce nu 
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dacă la copiat elevul ar folosi ghilimelele și ar 

o aprinde. 
și materia moartă poate să fie vie. 

ții. 
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Cele mai multe paradoxuri sunt legate de Pământ: îl 
și otrăvurile iar el ne dă apă 

 
De obicei, aplauzele confirmă valoarea celor văzute și 
auzite, dar uneori arată bucuria că a încetat pierderea 

știi, adevărul a 

și răutăți ce produc bucurie dar și bunătăți ce aduc 

ținut bogat într-un volum 

ța ce acționeză între cei depărtați și 
ța ce acționează 

ții, în exterior și mai mici 

a pus masca pentru a fi văzut frumos. 
și dubleze dreptul la 

țâie și se strică repede. 

O analiză ”la rece” este bună când se face la cald, dar , 
ți, după ce s-au răcit. 

 
Bucuria spusă unui prieten se dublează. Necazul spus unui 

țește. Bucuria spusă unui dușman se 
șman se dublează. 

Multe buruieni au devenit plante medicinale ca să nu fie 

Unele victorii te fac să plâgi de bucurie, iar după unele 

De când masca a scos în lume minciuna adevărată ca 
a retras și a rămas 

Dacă mergi mereu cu capul în pământ poți pierde 
au pierdut alții. 

30. Este paradoxal că dintr-o pădure de uscături să nu po
alege măcar o coadă de topor.       

 

6 strategii simple pentru a
timid 

Adriana TERNAR - psiholog şi psihoterapeut

        De multe ori am participat la diferite reuniuni de 
familie, unde auzeam următoarea propoziţie: “Este timid, 
nu prea vorbeşte!” sau “De ce nu mergi şi tu să te joci, de ce 
tot stai lângă mama?”  

tunci când folosim eticheta “timid” există mai multe 
efecte: noi, părinţii încercăm să scuzăm felul de a fi al 
copilului deoarece nu corespunde aşteptărilor noastre 

sau a celor din jur dar ajungem să simţim discomfort, iar copilul 
ce aude cuvintele părintelui se poate identifica cu această 
eticheta, renunţând la dezvoltarea şi utilizarea abilităţilor 
sociale.  
În dorinţa noastră de a-i ajută, să ne bazăm pe calităţile lor şi să 
utilizăm următoarele 6 strategii:  

Respectă-i trăirile. Putem să-l ajutăm pe copilul nostru 
dăruindu-i acceptare şi validare. În spatele timidităţii putem găsi 
retragere socială, lipsa abilităţilor sociale, introversie, uneori un 
stil parental supraprotector sau poate copilul a avut parte de 
experienţe unde a fost criticat. Strategia noastră de a
trebuie structurată în funcţie de nevoia copilului. Să
să identifice nu doar elementele ameninţătoare, dar şi lucrurile 
care îi oferă siguranţă: prezenţa mamei, compania copiilor, etc. 
Copiii au nevoie de o structura în care să se simtă în siguranţă 
atunci când interacţionează cu alţi copii, fără a se preocupă ce 
să facă sau să spună. În prima faza, aceşti copii au nevoie de a 
observă şi analiză, gândesc mult înainte de a acţiona. Iată un joc 
simplu şi potrivit pentru a-l ajută: strânge jucăriile de plus şi 
arată-i copilului cum să se prezinte, cum să interacţioneze şi 
apoi invită-l şi pe copil. Prezintă-l pe „Ursuleţul tremurici” 
Spune-i copilului că acest ursuleţ tremură atunci când trebuie să 
vorbească sau să meargă în locuri noi. Roagă
să-l ajute pe Tremurici să se descurce, să găsească împreună 
acele lucruri care îi plac sau pe care ar dori să le încerce (la 
început să rămână lângă mama urs, să-
preferat etc.). Înainte de a merge în locuri „tensionante” pentru 
copil, e indicat să-i explicăm cum vor decurge lucrurile pentru 
că să aibă timp pentru pregătirea mentală. Spune
joc pe care să-l ia cu el. Va fi un mijloc de interacţiune cu 
ceilalţi copii, dar şi un instrument ce
discomfortului. Unii copii au nevoie doar de un mic impuls. De 
multe ori, le lipseşte încrederea cu privire la iniţierea relaţionării 
cu celalalte persoane sau nu ştiu cum să se apropie de alţi copii. 
Nu ne dorim să-l schimbăm pe copilul nostru, dar îl putem ajută 
să înveţe cum să se descurce în situaţiile sociale. 
Citiţi poveşti şi întrebaţi copilul “Ce poate să facă personajul?” 
Învăţaţi copilul să gândească creativ şi cum să găsească mai 
mult de o singură soluţie pentru o situaţie. În timpul poveştilor 
terapeutice, copilul trăieşte o eliberare emoţională a 
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o pădure de uscături să nu poți 
alege măcar o coadă de topor.                                         

6 strategii simple pentru a-ţi ajută copilul 

psiholog şi psihoterapeut 

De multe ori am participat la diferite reuniuni de 
familie, unde auzeam următoarea propoziţie: “Este timid, 

vorbeşte!” sau “De ce nu mergi şi tu să te joci, de ce 

tunci când folosim eticheta “timid” există mai multe 
efecte: noi, părinţii încercăm să scuzăm felul de a fi al 
copilului deoarece nu corespunde aşteptărilor noastre 

din jur dar ajungem să simţim discomfort, iar copilul 
ce aude cuvintele părintelui se poate identifica cu această 
eticheta, renunţând la dezvoltarea şi utilizarea abilităţilor 

i ajută, să ne bazăm pe calităţile lor şi să 

l ajutăm pe copilul nostru 
i acceptare şi validare. În spatele timidităţii putem găsi 

retragere socială, lipsa abilităţilor sociale, introversie, uneori un 
or sau poate copilul a avut parte de 

experienţe unde a fost criticat. Strategia noastră de a-l ajută 
trebuie structurată în funcţie de nevoia copilului. Să-l încurajăm 
să identifice nu doar elementele ameninţătoare, dar şi lucrurile 

: prezenţa mamei, compania copiilor, etc.  
Copiii au nevoie de o structura în care să se simtă în siguranţă 
atunci când interacţionează cu alţi copii, fără a se preocupă ce 
să facă sau să spună. În prima faza, aceşti copii au nevoie de a 

, gândesc mult înainte de a acţiona. Iată un joc 
l ajută: strânge jucăriile de plus şi 

i copilului cum să se prezinte, cum să interacţioneze şi 
l pe „Ursuleţul tremurici” 

ui că acest ursuleţ tremură atunci când trebuie să 
vorbească sau să meargă în locuri noi. Roagă-l pe micuţul tău 

l ajute pe Tremurici să se descurce, să găsească împreună 
acele lucruri care îi plac sau pe care ar dori să le încerce (la 

-şi ducă borcanul cu miere 
etc.). Înainte de a merge în locuri „tensionante” pentru 

i explicăm cum vor decurge lucrurile pentru 
că să aibă timp pentru pregătirea mentală. Spune-i să aleagă un 

ia cu el. Va fi un mijloc de interacţiune cu 
ceilalţi copii, dar şi un instrument ce-l va ajută în tolerarea 
discomfortului. Unii copii au nevoie doar de un mic impuls. De 
multe ori, le lipseşte încrederea cu privire la iniţierea relaţionării 

persoane sau nu ştiu cum să se apropie de alţi copii. 
l schimbăm pe copilul nostru, dar îl putem ajută 

să înveţe cum să se descurce în situaţiile sociale.  
Citiţi poveşti şi întrebaţi copilul “Ce poate să facă personajul?” 

să gândească creativ şi cum să găsească mai 
mult de o singură soluţie pentru o situaţie. În timpul poveştilor 
terapeutice, copilul trăieşte o eliberare emoţională a 
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sentimentelor, acest lucru se datorează faptului că personajul 
găseşte soluţiile potrivite pentru situaţiile cu care se confruntă. 
Etapă finală a poveştii, se referă la învăţare şi integrare. Copilul 
are parte de comportamente pozitive, de adaptare cu care se 
poate identifica. Îl poţi ajută pe copil dacă eviţi să fii 
supraprotectiv. Un comportament exagerat de protectiv al 
părintelui transmite copilului mesajul că există un pericol real, 
că inclusiv părintele consideră situaţia înfricoşătoare. Acest 
lucru ar putea recompensă, în mod neintenţionat, reacţia de 
timiditate a copilului. Să-i lăsăm copilului timp pentru 
acomodare şi să aşteptăm iniţiativa proprie a copilului pentru a 
intră în grup. Identifica emoţiile copilului atunci când se 
confruntă cu situaţiile noi: ” Ai părut puţin neliniştit atunci când 
ne-am dus la medic/prieteni/verişori.” Pune
capacitatea copilului de a depăşi blocajele iniţiale şi
disconfortului.  

 

 
De ce fraţii nu pornesc în viaţă cu şanse 

egale. Cum influenţează familia drumul 
copiilor spre success? 

          Studiile recente arată că şansele de atingere a 
succesului în viaţă sunt diferite între fraţi, în funcţie de 
ordinea în care s-au născut aceştia. 

 „Cred cu tărie că cel mai mic dintre copii are acea dorinţa de a 
arată ceea ce poate, atât părinţilor, cât şi lumii în general, 
născându-se, în cazul lui, o ambiţie de fier”, explică psihologul 
Joseph Burgo. Dacă în cazul mezinilor se vorbeşte despre o 
creştere a ambiţiei, nu acelaşi lucru se observă şi în cazul 
fraţilor mai mari. Din contra, lucrurile merg în sens invers şi se 
poate observă o tendinţa de apatie. Aceştia nici măcar nu mai 
încearcă să le demonstreze părinţilor că pot fi cei mai buni. 
Cele mai recente cercetări în ceea ce priveşte stimă de sine arată 
că primii doi ani de viaţă sunt ceea ce numesc „perioada 
critică”, în care, în mod normal, ar trebui să existe acele 
contacte primare între mama (sau cel/cea care are grijă de 
micuţ) şi copil. Primii născuţi se bucură din plin de atenţia 
părinţilor, pentru că sunt singurul lucru pe care aceştia se 
concentrează. Deci, ne putem aştepta că ei să fie copiii cu cel 
mai ridicat nivel al stimei de sine şi, că rezultat, să aibă mai 
mult succes în viaţă. Cu trecerea timpului şi cu apariţia a mai 
mulţi copii în sânul unei familii, părinţii au mai puţin timp 
pentru a acordă atenţia cuvenită fiecăruia dintre fraţi. În multe 
cazuri, o parte dintre copii se pierd şi ratează anumite lucruri în 
viaţă din cauza faptului că îşi caută constant un sens al vieţii şi 
un scop. Sursă: Gândul  
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sentimentelor, acest lucru se datorează faptului că personajul 
pentru situaţiile cu care se confruntă. 

Etapă finală a poveştii, se referă la învăţare şi integrare. Copilul 
are parte de comportamente pozitive, de adaptare cu care se 
poate identifica. Îl poţi ajută pe copil dacă eviţi să fii 

ent exagerat de protectiv al 
părintelui transmite copilului mesajul că există un pericol real, 
că inclusiv părintele consideră situaţia înfricoşătoare. Acest 
lucru ar putea recompensă, în mod neintenţionat, reacţia de 

ilului timp pentru 
acomodare şi să aşteptăm iniţiativa proprie a copilului pentru a 
intră în grup. Identifica emoţiile copilului atunci când se 
confruntă cu situaţiile noi: ” Ai părut puţin neliniştit atunci când 

am dus la medic/prieteni/verişori.” Pune accest pe 
capacitatea copilului de a depăşi blocajele iniţiale şi pe tolerarea 

De ce fraţii nu pornesc în viaţă cu şanse 
egale. Cum influenţează familia drumul 

 

 Joseph Burgo 

şansele de atingere a 
succesului în viaţă sunt diferite între fraţi, în funcţie de 

„Cred cu tărie că cel mai mic dintre copii are acea dorinţa de a 
arată ceea ce poate, atât părinţilor, cât şi lumii în general, 

se, în cazul lui, o ambiţie de fier”, explică psihologul 
Joseph Burgo. Dacă în cazul mezinilor se vorbeşte despre o 
creştere a ambiţiei, nu acelaşi lucru se observă şi în cazul 
fraţilor mai mari. Din contra, lucrurile merg în sens invers şi se 

rvă o tendinţa de apatie. Aceştia nici măcar nu mai 
încearcă să le demonstreze părinţilor că pot fi cei mai buni.  
Cele mai recente cercetări în ceea ce priveşte stimă de sine arată 
că primii doi ani de viaţă sunt ceea ce numesc „perioada 

, în mod normal, ar trebui să existe acele 
contacte primare între mama (sau cel/cea care are grijă de 
micuţ) şi copil. Primii născuţi se bucură din plin de atenţia 
părinţilor, pentru că sunt singurul lucru pe care aceştia se 

tepta că ei să fie copiii cu cel 
mai ridicat nivel al stimei de sine şi, că rezultat, să aibă mai 
mult succes în viaţă. Cu trecerea timpului şi cu apariţia a mai 
mulţi copii în sânul unei familii, părinţii au mai puţin timp 

fiecăruia dintre fraţi. În multe 
cazuri, o parte dintre copii se pierd şi ratează anumite lucruri în 
viaţă din cauza faptului că îşi caută constant un sens al vieţii şi 

 

  Gândurile au inteligenţă şi magnetism

      Cuvântul „intrapsihism” se referă la activităţi psihice 
care constau în dezvoltarea unui al şaselea simt, pe care toţi 
oamenii îl au, dar de care nu toată lumea este conştientă.

cest al şaselea simt sălăşluieşte în tot sistemul nostru 
nervos, dirijat de o anumită parte a creierului 
creier care reprezintă încă un mare mister. Oamenii de 

ştiinţă spun că folosim doar o mică parte din capacitatea 
creierului nostru. În activităţile noastre, încercăm să
cât mai bine. Sigur că nu putem explică rezultatele minunate pe 
care le obţinem, ne mulţumim doar să le le folosim pentru a
ajută pe cei care ne cer ajutorul. Această facultate „cerebrală” 
pe care o dezvoltăm ţine de domeniul paranormalului. Utilizarea 
ei este o metodă de psihocunoastere în care fenomenele nu mai 
au legătură cu legile fizice obişnuite, de unde rezultă că aceste 
efecte pot uneori să preceadă cauzele. Printre altele, activitatea 
creierului constă în elaborarea gândurilor; puterea de a gândi şi 
de a ne folosi de gând este cea mai mare putere care ne
dată.  
 
Omul este un gând al lui Dumnezeu  

De aceea gândurile omului au la rândul lor puterea de a gândi, 
cu alte cuvinte au calitatea de a prolifera, de a se multiplică şi 
de a se răspândi. De asemenea, au capacitatea
adică de a-şi răspunde lor însele şi de a crea simultan şi 
problema şi soluţia. De îndată ce un gând este emis, el se 
propagă instantaneu până la distanţe fabuloase. Dacă este în 
acord cu ceea ce întâlneşte, gândul este captat şi se stabi
contactul; în caz contrar, gândul se pierde şi călătoreşte până îşi 
epuizează forţă. Avem puterea să emitem gânduri noi, fie în 
acelaşi sens, pentru a-l amplifică şi a-l întări pe cel anterior, fie 
în sens contrar, pentru a-l frână şi a-l atenua. Aşa
ce gândurile contradictorii nu duc nicăieri; un şir de gânduri 
coerente poate să fie foarte puternic. Învăţătură orientală 
consideră că gândul produce un turbion (se deplasează în 
spirală) care atrage din univers tot ce este necesar pentru c
gând să se materializeze. Ştiinţă admite că turbionul, vortexul 
sau spirală stă la baza materiei.  

Gândurile au substanţă şi dinamism 

 Ele atrag implacabil gânduri de aceeaşi natură, iar această 
aglomerare de gânduri are o putere enormă, în bine sau
În privinţa gândului, nu trebuie să uităm niciodată că gândul are 
putere creatoare pe toate planurile, inclusiv în planul fizic. Un 
gând produce în corpul astral sau mental un vârtej vibrator de 
particule aparţinând unuia dintre aceste două corpur
formă-gând este expulzată din aura şi pluteşte în aer. Dacă acest 
gând are un scop precis, el va fi proiectat rapid spre acel scop. 
Forma-gând persistă atât timp cât primeşte impuls de la sursă 
care i-a dat naştere. Dacă puterea de emisie încetea
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Gândurile au inteligenţă şi magnetism 

Cuvântul „intrapsihism” se referă la activităţi psihice 
care constau în dezvoltarea unui al şaselea simt, pe care toţi 
oamenii îl au, dar de care nu toată lumea este conştientă.  

cest al şaselea simt sălăşluieşte în tot sistemul nostru 
dirijat de o anumită parte a creierului – acest 

creier care reprezintă încă un mare mister. Oamenii de 
ştiinţă spun că folosim doar o mică parte din capacitatea 
creierului nostru. În activităţile noastre, încercăm să-l folosim 

em explică rezultatele minunate pe 
care le obţinem, ne mulţumim doar să le le folosim pentru a-i 
ajută pe cei care ne cer ajutorul. Această facultate „cerebrală” 
pe care o dezvoltăm ţine de domeniul paranormalului. Utilizarea 

stere în care fenomenele nu mai 
au legătură cu legile fizice obişnuite, de unde rezultă că aceste 
efecte pot uneori să preceadă cauzele. Printre altele, activitatea 
creierului constă în elaborarea gândurilor; puterea de a gândi şi 

te cea mai mare putere care ne-a fost 

De aceea gândurile omului au la rândul lor puterea de a gândi, 
cu alte cuvinte au calitatea de a prolifera, de a se multiplică şi 
de a se răspândi. De asemenea, au capacitatea de a se explică, 

şi răspunde lor însele şi de a crea simultan şi 
problema şi soluţia. De îndată ce un gând este emis, el se 
propagă instantaneu până la distanţe fabuloase. Dacă este în 
acord cu ceea ce întâlneşte, gândul este captat şi se stabileşte 
contactul; în caz contrar, gândul se pierde şi călătoreşte până îşi 
epuizează forţă. Avem puterea să emitem gânduri noi, fie în 

l întări pe cel anterior, fie 
l atenua. Aşa se explică de 

ce gândurile contradictorii nu duc nicăieri; un şir de gânduri 
coerente poate să fie foarte puternic. Învăţătură orientală 
consideră că gândul produce un turbion (se deplasează în 
spirală) care atrage din univers tot ce este necesar pentru că acel 
gând să se materializeze. Ştiinţă admite că turbionul, vortexul 

Ele atrag implacabil gânduri de aceeaşi natură, iar această 
aglomerare de gânduri are o putere enormă, în bine sau în rău. 
În privinţa gândului, nu trebuie să uităm niciodată că gândul are 
putere creatoare pe toate planurile, inclusiv în planul fizic. Un 
gând produce în corpul astral sau mental un vârtej vibrator de 
particule aparţinând unuia dintre aceste două corpuri, apoi o 

gând este expulzată din aura şi pluteşte în aer. Dacă acest 
gând are un scop precis, el va fi proiectat rapid spre acel scop. 

gând persistă atât timp cât primeşte impuls de la sursă 
a dat naştere. Dacă puterea de emisie încetează, forma-
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gând se dizolvă lent, restituind planului elementele care au 
servit la formarea ei. (…) 

 

Genialitatea începe şi prin felul direct de a 
observa lucid realitatea...

... pentru că cel care observă într-un mod atent şi profund 
toate cele ce există devine, prin identificare, una cu 
realitatea pe care o observă în felul acesta  

Leonardo da Vinci, Jean Jacques Rousseau, Johann 
Wolfgang von Goethe – trei genii ce erau fascinate de 
observarea neîncetată a Naturii și de misterele pe care ea le 
ascunde  

 
„Pentru a cunoaște într-un mod complex şi cu adevărat formele 
bogate și feluritele aspecte ale 
Realităţii, este necesar să 
începem prin a observa rând pe 
rând detaliile importante și 
atunci nu vom trece niciodată la 
următorul detaliu decât după ce 
l-am fixat bine în memorie pe cel 
anterior, și apoi l-am 
experimentat îndelung în 
practică“. Acest îndemn la 
observația pură, non-analitică și 
non-proiectivă, care am putea 
crede că a fost extras dintr-un 
ghid de dezvoltare personală, este de fapt un sfat vechi de
cinci secole… Este un sfat oferit de Leonardo da Vinci 
discipolilor săi. Această afirmație înţeleaptă rezumă totodată 
modul său de a fi în lume, modul său de abordare a 
precum și cheia artei sale inițiatice și a înțelegerii sale profunde. 
Totodată, ea exprimă faptul că atenția pe care o manifestăm față 
de detaliile realității, fie exterioare, fie interioare, ne permite să 
ne cultivăm mintea și ne trezeşte natura umană profundă. 

Leonardo da Vinci avea un respect nemăsurat fa
către aceasta el și-a îndreptat cel mai mult aten
observarea ei îi va revela apoi misterele sale. „
permanenţă sursa întregii cunoașteri autentice“, spunea el. „
are propria sa logică, propriile sale legi. În Natură, nu exis
efect fără cauză și nici creație fără necesitate.“  

Acest mod atent de a privi și a studia cu multă atenţie Natura, în 
detaliile sale cele mai mici, este o calitate pe care o regăsim la 
toți marii artiști. Este suficient să privim fascinan
rupestre din grota Chauvet din Franța, sau din peștera 
Coliboaia, din România, datând de peste 30.000 de ani, pentru a 
înțelege că până și primii „artiști“ din zorile umanității și
dezvoltat în prealabil o putere imensă de observare atentă,
deopotrivă precisă și riguroasă, într-o asemenea măsură, încât ei 
au dobândit capacitatea uimitoare de a reprezenta o mi
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gând se dizolvă lent, restituind planului elementele care au 

Genialitatea începe şi prin felul direct de a 
observa lucid realitatea... 

un mod atent şi profund 
evine, prin identificare, una cu 

Leonardo da Vinci, Jean Jacques Rousseau, Johann 
trei genii ce erau fascinate de 

și de misterele pe care ea le 

mod complex şi cu adevărat formele 

ghid de dezvoltare personală, este de fapt un sfat vechi de peste 
cinci secole… Este un sfat oferit de Leonardo da Vinci 

ție înţeleaptă rezumă totodată 
modul său de a fi în lume, modul său de abordare a științei, 

și cheia artei sale inițiatice și a înțelegerii sale profunde. 
ția pe care o manifestăm față 

ții, fie exterioare, fie interioare, ne permite să 
și ne trezeşte natura umană profundă.  

Leonardo da Vinci avea un respect nemăsurat față de Natură, și 
a îndreptat cel mai mult atenția, intuind că 

observarea ei îi va revela apoi misterele sale. „Natura este în 
“, spunea el. „Ea 

are propria sa logică, propriile sale legi. În Natură, nu există 
 

și a studia cu multă atenţie Natura, în 
detaliile sale cele mai mici, este o calitate pe care o regăsim la 
ți marii artiști. Este suficient să privim fascinantele picturi 

ța, sau din peștera 
Coliboaia, din România, datând de peste 30.000 de ani, pentru a 
țelege că până și primii „artiști“ din zorile umanității și-au 

dezvoltat în prealabil o putere imensă de observare atentă, 
o asemenea măsură, încât ei 

au dobândit capacitatea uimitoare de a reprezenta o mișcare din 

doar câteva trăsături de cărbune, exprimând ceea ce vedeau într
un mod esențializat și chiar arhetipal. 

 

Leonardo da Vinci și atenția constantă, absolută

De-a lungul anilor, admirația lui Leonardo da Vinci pentru 
creativitatea Naturii a crescut pe măsură ce a observat cu atenţie 
formele naturale și interacțiunile dintre acestea. În mod 
paradoxal, pe măsură ce consemna mai mult
lui asupra lumii înconjurătoare devenea din ce în ce mai 
capabilă să îmbrățișeze totalitatea acesteia. O astfel de atitudine 
este cea care l-a condus în mod natural la a considera planeta 
noastră ca fiind un gigantic 
organism viu.  

Crezul filosofilor stoici greci și 
latini, printre care s-au numărat 
Zenon, Cleante din Asos, Epictet, 
Seneca, Cicero sau Marc Aureliu, 
era: „Trăiește întotdeauna în 
conformitate cu Natura“. Modul în 
care ei puneau apoi în practică acest 
sfat era prin exerciții de meditație și 
contemplație bazate pe atenție, pe o 
observare obiectivă și pe un 
exemplar bun-simț: „Atenția în mod neîncetat focalizată este 
necesară pretutindeni, chiar și în experiența benefică a plăcerii“, 
scria Marc Aureliu. Conform filosofilor, om
ființă din Creația Divină capabilă să vadă cu claritate legăturile 
Lumii ce sunt tainic întrețesute, și apoi să le reproducă. Astfel 
de concepte au fost pe larg adoptate de marii arti
din perioada Renașterii și au marcat gân

Artist complet, inventator vizionar, inginer fără pereche, da 
Vinci a scris cu erudiție despre nenumărate subiecte: artă, 
arhitectură, geologie, optică, fizică, biologie, astronomie, 
muzică, fonetică, hidraulică, urbanism 
Toate caietele sale sunt ilustrate cu o prodigioasă abilitate 
grafică și denotă o stăpânire excepțională a perspectivei. În 
explicarea metodei sale de observare, el a adăugat: „Toate 
cunoștințele provin din percepțiile noastre“. Voia el, oare,
spună că o abordare obiectivă, cu ajutorul ra
filosofii stoici o considerau ca fiind metoda supremă de 
cunoaștere – poate fi completă doar atunci când alături de 

acestea sunt integrate 
emoția sau chiar intuiția? 
magistrală lovitură dată a
științe materialiste care, în principiu, 
neagă orice implicare a sufletului într
o căutare fundamentală.

Jean Jacques Rousseau 
fin observator al vie
plantelor  

„Îl percep pe Dumnezeu peste tot. 
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doar câteva trăsături de cărbune, exprimând ceea ce vedeau într-

ția constantă, absolută  

ția lui Leonardo da Vinci pentru 
creativitatea Naturii a crescut pe măsură ce a observat cu atenţie 

și interacțiunile dintre acestea. În mod 
paradoxal, pe măsură ce consemna mai multe detalii, viziunea 
lui asupra lumii înconjurătoare devenea din ce în ce mai 

țișeze totalitatea acesteia. O astfel de atitudine 
a condus în mod natural la a considera planeta 

ț: „Atenția în mod neîncetat focalizată este 
și în experiența benefică a plăcerii“, 

scria Marc Aureliu. Conform filosofilor, omul este singura 
ță din Creația Divină capabilă să vadă cu claritate legăturile 

țesute, și apoi să le reproducă. Astfel 
de concepte au fost pe larg adoptate de marii artiști și gânditori 

șterii și au marcat gândirea lui da Vinci. 

Artist complet, inventator vizionar, inginer fără pereche, da 
ție despre nenumărate subiecte: artă, 

arhitectură, geologie, optică, fizică, biologie, astronomie, 
muzică, fonetică, hidraulică, urbanism și, bineînțeles, botanică. 
Toate caietele sale sunt ilustrate cu o prodigioasă abilitate 

și denotă o stăpânire excepțională a perspectivei. În 
explicarea metodei sale de observare, el a adăugat: „Toate 

ștințele provin din percepțiile noastre“. Voia el, oare, să 
spună că o abordare obiectivă, cu ajutorul rațiunii – pe care 
filosofii stoici o considerau ca fiind metoda supremă de 

poate fi completă doar atunci când alături de 
acestea sunt integrate și simțirea și 

ția sau chiar intuiția? Iată o 
agistrală lovitură dată așa-zisei 

științe materialiste care, în principiu, 
neagă orice implicare a sufletului într-
o căutare fundamentală. 

Jean Jacques Rousseau – un foarte 
fin observator al vieții interioare a 

Îl percep pe Dumnezeu peste tot. Îl 
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simt în mine, îl văd peste tot în jurul meu.”     (Jean-Jacques 
Rousseau, Emile) 

Două secole mai târziu, un filosof de origine genoveză urma, 
fără să știe, un drum paralel cu Leonardo da Vinci în ceea ce 
privește metoda de observare. Adesea considerat a fi unul dintre 
gânditorii ale căror idei au inspirat idealurile Revoluției 
Franceze, Jean Jacques Rousseau este cu siguranță cunoscut ca 
un pionier al sociologiei prin lucrarea sa Contractul social și 
prin introspecțiile sale faimoase din Reveriile unui hoinar 
singuratic care anunță curentul romantic. Puțini sunt totuși cei 
care știu că, dincolo de filosofie, politică și educație, două 
aspecte totuși fundamentale ale existenței sale au fost muzica și 
botanica. Autodidact, Rousseau și-a câștigat inițial existența 
dând lecții de muzică unor copii din familiile înaltei societăți 
elvețiene. El a inventat un sistem de notare muzicală cifrat, a 
compus o operă-balet și a redactat articole despre muzică pentru 
Enciclopedia lui Diderot. În tainele botanicii (precum și în cele 
ale amorului) a fost inițiat de către Madame de Warens. Tânăr și 
sedus deopotrivă de observarea plantelor ca și de iubita sa 
protectoare, Rousseau s-a interesat nu numai de utilizarea 
acestora, cât de formele, culorile, structura, frumusețea și viața 
lor. 

Treizeci de ani mai târziu el a redescoperit bucuriile botanicii, o 
pasiune care va da un nou sens plimbărilor sale meditative. 
Focalizându-se asupra observării pure, în mod considerabil 
eliberată de ego, dar receptivă la frumusețe, el a studiat plantele 
din Grădina Regală de la Paris și adeseori și-a petrecut serile 
pregătind și ordonând, cu o grijă minuțioasă, diferite eșantioane 
pe care le includea în ierbarele sale.  

Rousseau celebra natura înconjurătoare: „Nu voi acționa 
nicidecum cu stupiditate și brutalitate, gata să strivesc și să 
distrug frumusețile fragile pe care le admir. Vreau ca ochii mei 
să savureze, să observe, să absoarbă, privirea să mi se 
împlinească, dacă este cu putință. Aceste forme, aceste culori, 
este evident că nu au fost puse acolo întâmplător“, scrie el în 
Fragmente de botanică. Rousseau a dezvoltat o asemenea 
atenție pentru Natură, încât a dobândit o cunoaștere recunoscută 
și apreciată chiar și de către cei mai mari botaniști. Există chiar 
un curent al naturalismului romantic care se sprijină întru totul 
pe această parte foarte inspirată din opera sa. Percepțiile sale 
asupra Naturii, precum și modul în care a știut să se identifice 
cu ea ne îndreptățesc să spunem că Rousseau este unul dintre 
părinții ecologiei, ba chiar ai ecologiei spirituale și ai terapiei 
Naturii. 

Goethe a fost fascinat de magia culorilor și a formelor 
naturii  

Ce plin Natura străluceşte în jur!  
Cum râde câmpul! Ce-aprins azur!  
În orice suflet suie-ncântări,  
O, glie, o, soare! O, desfătări!  
O, dorul, dorul, o, fraged dor  
Ca-n zori, pe culme, întâiul nor.  
Sfinţit de tine e-acest întins  

Și-ntreg Pământul, de floare nins.  
(Goethe, Cântec de mai) 

La sfârșitul secolului al XVIII-lea, Natura a devenit cu adevărat 
o nouă sursă de inspirație pentru poeți, scriitori și pictori, dar și 
pentru muzicieni. În special începând cu Beethoven, odată cu 
cea de-a șasea Simfonie a sa – denumită Pastorala – se 
deschide drumul muzicii descriptive, numită de asemenea 
muzică tematică. În această ambianță, care pare să celebreze 
întoarcerea omenirii la Natură, o altă personalitate și-a lăsat 
adânc amprenta. Considerat la vremea aceea ca un geniu literar, 
chiar cel mai extraordinar și cel mai mare poet al Germaniei, 
Goethe este, chiar și azi, mult mai cunoscut pentru modul în 
care a știut să înfățișeze în scris emoțiile umane decât pentru 
opera sa științifică, care a fost deopotrivă considerabilă și 
novatoare. 

Pasiunea lui Goethe pentru 
botanică și pentru observarea 
plantelor a început la o vârstă 
destul de fragedă. În carnetele sale, 
el căuta să reproducă destul de 
minuțios diverse flori și plante. 
Mai târziu, la vârsta de patruzeci de 
ani, a publicat Eseu despre 
metamorfoza plantelor, operă 
prodigioasă prin profunzimea sa, în 
care el a căutat modelul arhetipal, 
originar al Naturii – model pe care 
l-a denumit urpflanze (planta 
primordială) – propunând la început o teorie asupra morfologiei 
vegetalelor, ce a fost urmată de un studiu al analogiilor dintre 
forme și de o teorie asupra evoluției plantelor, foarte avansată 
pentru timpul său și care s-a dovedit apoi a fi foarte influentă, 
constituind ulterior una dintre ramurile botanicii de astăzi. 
Printre alte lucrări, îi datorăm de asemenea studii de zoologie, 
anatomie și osteologie, geologie, meteorologie și un tratat al 
culorilor în cadrul căruia Goethe a studiat îndelung 
mecanismele percepției vizuale. La fel ca și da Vinci, el 
petrecea mult timp privind formele norilor. Și, din nou întocmai 
ca și da Vinci, a dezvoltat o capacitate de observare în care 
rațiunea, sufletul și intuiția conlucrau. El era conștient de faptul 
că „atenția constantă, calmă“ pe care observatorul o 
direcționează la voință asupra Naturii va fi apoi răsplătită printr-
un răspuns plin de volubilitate din partea acesteia, care, ne 
spune Goethe, „nu este nici lipsită de viață și nici mută pentru 
ființele umane foarte atente“. „Observatorul nu vede fenomenul, 
în totalitatea sa, doar cu ochii, ci mai mult cu sufletul“, a 
afirmat el. 

Observarea atentă, transfiguratoare şi respectuoasă a 
naturii  

Dacă practica observării pure este unul dintre punctele comune 
ale marilor genii care au fost da Vinci, Rousseau și Goethe, 
există un alt aspect fundamental al abordării lor – numită azi 
„abordare goetheană“, în special în agricultura biodinamică și în 
terapia prin artă – care îi unește pe acești trei precursori ai 
ecologiei: respectul față de Natură.  

psihologiepsihologiepsihologiepsihologie    
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Este bine cunoscut faptul că da Vinci nu făcea niciun rău 
ființelor vii, fie plante sau animale şi că își desfășura studiile 
disecând doar animalele care erau deja moarte, cumpărând în 
schimb păsări în colivie doar pentru a le elibera. Tot din 
de a nu face niciun rău animalelor, el a devenit vegetarian. În 
mod similar, Rousseau refuza să distrugă plantele pentru a le 
studia proprietățile. Ca și ei, Goethe observa viul respectând 
natura sa profundă. La 21 de ani el scria deja despre flutu
uciși pentru insectar: „Biata insectă se zbate în plasă 
pierde cele mai frumoase culori, și chiar dacă este prins intact, 
sfârșește cu un bold în cap, rigid și lipsit de viață. Un cadavru 
nu este totalitatea animalului, căci din el lipsește ceva
de important: viața“. Acest principiu exprimă o extraordinară 
integritate, pe care el o va respecta întreaga sa via
entuziasmul mereu reînnoit al celor care privesc lumea cu ochii 
sufletului. 

 

Metode simple de prevenire a pierderilor 
de MEMORIE 

 

       Nu este suficient să citiţi o carte sau să faceţi un rebus 
pentru a ţine memoria în priză. Un program regulat de 
somn, mişcare şi o alimentaţie sănătoasă antrenează creierul 
şi ţin demenţa departe. 

reierul este în formă maximă în jurul vârste
ani, şi se menţine aşa fără niciun efort suplimentar doar 
câţiva ani. Începând de la 27 de ani, îşi fac apariţia 

primele semne ale îmbătrânirii creierului, iar problemele se 
acutizează dacă nu stimulaţi suficient creierul. 

Limonada rece poate „rezolva” lapsusurile 

Deshidratarea organismului poate duce şi ea la confuzie şi 
tulburări ale memoriei. 

Deshidratarea acută este vinovată de apariţia tulburărilor pe 
perioade scurte, cauzate în special de oboseală. Pentru a 
remedia situaţia, e suficient să beţi o limonadă rece şi să 
continuaţi să refaceţi nivelul optim de lichide. În plus, este bine 
să limitaţi consumul de băuturi alcoolice şi tutunul. Reduceţi 
consumul de alcool la 1-2 pahare de vin (bărbaţii) şi unul singur 
pentru femei, şi consumaţi vinul după mâncare 

O alimentaţie săracă în grăsimi şi bogată în vitamine şi nutrienţi 
şi o hidratare corespunzătoare reprezintă cei mai uşori paşi spre 
o memorie de fier. 

Un program regulat de somn, care include opt ore de odihnă şi 
câteva activităţi spotive întregesc tabloul pentru o activitate 
cerebrală fără prea mari probleme. 

Lista „neagră”: ciocolată, zahăr, cofeină 

Alimentaţia este un element cheie în prevenirea tulburărilor de 
memorie. Chimicalele din creier pot fi influenţate de ceea
mâncăm, iar alimentaţia poate conduce la schimbări în gândire 
şi comportament. 

Nu există o alimentaţie specifică menită să ţină la distanţă 
probleme de memorie, însă trebuie să menţineţi un stil de viaţă 

C
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Este bine cunoscut faptul că da Vinci nu făcea niciun rău 
țelor vii, fie plante sau animale şi că își desfășura studiile 

disecând doar animalele care erau deja moarte, cumpărând în 
schimb păsări în colivie doar pentru a le elibera. Tot din dorința 
de a nu face niciun rău animalelor, el a devenit vegetarian. În 
mod similar, Rousseau refuza să distrugă plantele pentru a le 

țile. Ca și ei, Goethe observa viul respectând 
natura sa profundă. La 21 de ani el scria deja despre fluturii 

Biata insectă se zbate în plasă și își 
și chiar dacă este prins intact, 

șește cu un bold în cap, rigid și lipsit de viață. Un cadavru 
ște ceva extrem 

“. Acest principiu exprimă o extraordinară 
integritate, pe care el o va respecta întreaga sa viață, cu 
entuziasmul mereu reînnoit al celor care privesc lumea cu ochii 

Metode simple de prevenire a pierderilor 

Nu este suficient să citiţi o carte sau să faceţi un rebus 
pentru a ţine memoria în priză. Un program regulat de 
somn, mişcare şi o alimentaţie sănătoasă antrenează creierul 

reierul este în formă maximă în jurul vârstei de 22 de 
ani, şi se menţine aşa fără niciun efort suplimentar doar 
câţiva ani. Începând de la 27 de ani, îşi fac apariţia 

primele semne ale îmbătrânirii creierului, iar problemele se 

Deshidratarea organismului poate duce şi ea la confuzie şi 

Deshidratarea acută este vinovată de apariţia tulburărilor pe 
perioade scurte, cauzate în special de oboseală. Pentru a 

beţi o limonadă rece şi să 
continuaţi să refaceţi nivelul optim de lichide. În plus, este bine 
să limitaţi consumul de băuturi alcoolice şi tutunul. Reduceţi 

2 pahare de vin (bărbaţii) şi unul singur 

O alimentaţie săracă în grăsimi şi bogată în vitamine şi nutrienţi 
şi o hidratare corespunzătoare reprezintă cei mai uşori paşi spre 

Un program regulat de somn, care include opt ore de odihnă şi 
activităţi spotive întregesc tabloul pentru o activitate 

Alimentaţia este un element cheie în prevenirea tulburărilor de 
memorie. Chimicalele din creier pot fi influenţate de ceea ce 
mâncăm, iar alimentaţia poate conduce la schimbări în gândire 

Nu există o alimentaţie specifică menită să ţină la distanţă 
probleme de memorie, însă trebuie să menţineţi un stil de viaţă 

sănătos per total, care să înceapă cel târziu în
tânăr (la vârsta de 20 de ani), şi să se menţină toată viaţa

Studiile arată că alcoolul, cofeina, zahărul, ciocolata, prăjiturile, 
biscuiţii, brânza şi pâinea sunt vinovate de o stare de proastă 
dispoziţie, care favorizează tulburările 

Specialiştii recomandă să nu săriţi peste micul dejun, ci să 
consumaţi alimente uşor digerabile (paste, cereale integrale, 
linte, tăiţei, orez). Aceste produse au un indice glicemic mic, 
ceea ce înseamnă că menţin nivelul zahărului din sânge 

Uleiul de peşte trebuie să facă şi el parte din alimentaţie, 
datorită conţinutului de acizi graşi care stimulează activitatea 
cerebrală. 

Între 7 şi 9 ore de somn 

Somnul permite creierului să consolideze noile cunoştinţe 
acumulate şi chiar să întregească amintirile care au fost uitate 
parţial, arată un studiu publicat în revista Nature. Concret, în 
timpul somnului, sunt consolidate legăturile dintre celulele 
nervoase ale creierului, lucru care stimulează procesul de 
învăţare şi memorare. 

Epuizarea vitală a organismului apare dacă nu aţi dormit între 7 
şi 9 ore. Dacă dormi mai mult, te trezeşti năucit, iar dacă dormi 
mai puţin eşti obosit, iar tulburările de memorie sunt preţul pe 
care trebuie să îl plăteşti. Orele târzii de culcare şi trezire 
favorizează apariţia hemodinamicii cerebrale, care răspunde de 
vivacitatea memoriei 

Faceţi mişcare zilnic 

Pentru a ţine creierul în priză şi a preveni tulburările de 
memorie, organismul are nevoie şi de mişcare.

Creierul poate fi menţinut în formă şi prin exerciţi
intensitate moderată practicat zilnic. 

Exerciţiile fizice ajută la creşterea fluxului sanguin cerebral, 
lucru benefic pentru înmulţirea celulelor nervoase.

PERICOL 

Depresia agravează pierderile de memorie

Pierderile de memorie şi lipsa de concen
simptom comun în zilele noastre. Dacă până acum simptomele 
apăreau de regulă la persoanele în vârstă sau bolnave, acum îşi 
fac simţită prezenţa şi la adulţi şi tineri, oamenii care trăiesc în 
condiţii de stres. 

În acest context, tulburările de memorie sunt un efect iminent al 
depresiei, al stărilor de anxietate şi fobiilor sociale, susţin 
specialiştii. Creierul are capacitatea de a uita lucruri neplăcute şi 
anumite detalii, acesta fiind un mecanism de apărare care ne 
ajută să mergem mai departe fără să ne pierdem sănătatea 
psihică. Atunci când uităm frecvent evenimente recente din 
cauza stresului şi a stărilor anxioase este nevoie de tratament. 
Ulterior, memoria îşi va reveni. Pentru ca situaţia să nu se 
agraveze, este bine să faceţi liste de priorităţi şi să bifaţi 
lucrurile pe măsură ce le rezolvaţi. 

Este bine să vă notaţi ce vorbiţi cu cineva şi consideraţi 
important. Creierul are nevoie şi de răgaz pentru asimiliarea 
informaţiilor, iar o plimbarea în aer liber este cea mai la 
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sănătos per total, care să înceapă cel târziu în perioada adultului 
tânăr (la vârsta de 20 de ani), şi să se menţină toată viaţa 

Studiile arată că alcoolul, cofeina, zahărul, ciocolata, prăjiturile, 
biscuiţii, brânza şi pâinea sunt vinovate de o stare de proastă 
dispoziţie, care favorizează tulburările de memorie. 

Specialiştii recomandă să nu săriţi peste micul dejun, ci să 
consumaţi alimente uşor digerabile (paste, cereale integrale, 
linte, tăiţei, orez). Aceste produse au un indice glicemic mic, 
ceea ce înseamnă că menţin nivelul zahărului din sânge stabil. 

Uleiul de peşte trebuie să facă şi el parte din alimentaţie, 
datorită conţinutului de acizi graşi care stimulează activitatea 

Somnul permite creierului să consolideze noile cunoştinţe 
ească amintirile care au fost uitate 

parţial, arată un studiu publicat în revista Nature. Concret, în 
timpul somnului, sunt consolidate legăturile dintre celulele 
nervoase ale creierului, lucru care stimulează procesul de 

tală a organismului apare dacă nu aţi dormit între 7 
şi 9 ore. Dacă dormi mai mult, te trezeşti năucit, iar dacă dormi 
mai puţin eşti obosit, iar tulburările de memorie sunt preţul pe 
care trebuie să îl plăteşti. Orele târzii de culcare şi trezire 

ază apariţia hemodinamicii cerebrale, care răspunde de 

Pentru a ţine creierul în priză şi a preveni tulburările de 
memorie, organismul are nevoie şi de mişcare. 

Creierul poate fi menţinut în formă şi prin exerciţiu fizic de 

Exerciţiile fizice ajută la creşterea fluxului sanguin cerebral, 
lucru benefic pentru înmulţirea celulelor nervoase. 

Depresia agravează pierderile de memorie 

Pierderile de memorie şi lipsa de concentrare au devenit un 
simptom comun în zilele noastre. Dacă până acum simptomele 
apăreau de regulă la persoanele în vârstă sau bolnave, acum îşi 
fac simţită prezenţa şi la adulţi şi tineri, oamenii care trăiesc în 

rile de memorie sunt un efect iminent al 
depresiei, al stărilor de anxietate şi fobiilor sociale, susţin 
specialiştii. Creierul are capacitatea de a uita lucruri neplăcute şi 
anumite detalii, acesta fiind un mecanism de apărare care ne 

departe fără să ne pierdem sănătatea 
psihică. Atunci când uităm frecvent evenimente recente din 
cauza stresului şi a stărilor anxioase este nevoie de tratament. 
Ulterior, memoria îşi va reveni. Pentru ca situaţia să nu se 

e de priorităţi şi să bifaţi 

Este bine să vă notaţi ce vorbiţi cu cineva şi consideraţi 
important. Creierul are nevoie şi de răgaz pentru asimiliarea 
informaţiilor, iar o plimbarea în aer liber este cea mai la 
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îndemână modalitate de relaxare. Aşa, creierul se oxigenează şi 
funcţionează mai bine. 

 

 

Emoții care ne provoacă boli fizice. 
Somatizarea, o disfuncţie în relaţia dintre 

minte şi corp 

 Elena MARINESCU

        Tot ceea ce se întâmplă în planul mental are efect în 
planul fizic şi invers.  

n momentul în care emoţiile se acumulează, din cauza unei 
atenţii sporite şi a timpului îndelungat de menţinere a 
agitaţiei psihice, acestea defulează prin stări de anxietate,

atacuri de panică sau prin depresie. 

Conform instinctului de supravieţuire, tulburările apar deoarece 
organismul nostru are nevoie să găsească un mod, fie şi forţat, 
de a descărca ceea ce este periculos pentru sănătatea 
noastră. Ulcerul, diabetul, hemoroizii, hipertensiunea, 
psoriazisul sunt câteva dintre afecţiunile psihosomatice care 
apar din cauza faptului că orice boală fizică poate fi menţinută 
şi agravată de stres şi emoţii negative. 

În opinia experţilor, în cazul în care acumularea de emoţii 
depăşeşte pragul de suportabilitate, aceste descărcări emoţionale 
ajung până în planul fizic şi încep să se manifeste tot felul de 
afecţiuni ale corpului, de la cele mai uşoare până la boli foarte 
grave. Gravitatea bolii este dată de natura emoţiei, intensitatea 
ei şi de perioada de timp în care a fost înmagazinată, iar 
transpunerea bolii în plan fizic poate dura şi câţiva ani.

„Rostul bolilor fizice este acela de a conştientiza asupra 
suferinţei sufleteşti şi necesită vindecarea ei. De multe ori, nu 
dăm importanţă unei astfel de suferinţe, o ignorăm şi credem că 
aceasta nu se poate transforma într-o boală fizică. Din contră, cu 
cât lăsăm mai mult o boală sufletească netratată, cu atât mai 
intens va fi procesul de somatizare. Boala sufletească se va 
transforma în boală fizică, nu imediat, dar în câteva luni sau 
câțiva ani. Avem două posibilităţi de a trata suferinţele sufleteşti 
şi a le împiedica să escaladeze în boli fizice: prin tratament 
medicamentos, însă acesta nu descarcă emoţiile, ci doar le 
inhibă, iar la un moment dat există marele risc ca acestea să 
recidiveze sub o formă sporită. În timp, organismul va deveni 
imun la tratamentul medicamentos. Sau prin psihoterapie, cu 
ajutorul căreia putem afla cauzele psihologice primare care au 
condus la această problemă“, explică Laura Maria Cojocaru, 
psiholog și trainer NLP (n.r. – programare neuro-

În accepţiunea specialistului, există cinci emoţii principale, 
foarte dăunătoare pentru organismul nostru, care la un moment 
dat se pot transforma în boli fizice. 

Î 
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modalitate de relaxare. Aşa, creierul se oxigenează şi 

ții care ne provoacă boli fizice. 
Somatizarea, o disfuncţie în relaţia dintre 

Elena MARINESCU 

Tot ceea ce se întâmplă în planul mental are efect în 

n momentul în care emoţiile se acumulează, din cauza unei 
atenţii sporite şi a timpului îndelungat de menţinere a 
agitaţiei psihice, acestea defulează prin stări de anxietate, 

Conform instinctului de supravieţuire, tulburările apar deoarece 
organismul nostru are nevoie să găsească un mod, fie şi forţat, 
de a descărca ceea ce este periculos pentru sănătatea 

zii, hipertensiunea, 
psoriazisul sunt câteva dintre afecţiunile psihosomatice care 
apar din cauza faptului că orice boală fizică poate fi menţinută 

În opinia experţilor, în cazul în care acumularea de emoţii 
te pragul de suportabilitate, aceste descărcări emoţionale 

ajung până în planul fizic şi încep să se manifeste tot felul de 
afecţiuni ale corpului, de la cele mai uşoare până la boli foarte 

Gravitatea bolii este dată de natura emoţiei, intensitatea 
ei şi de perioada de timp în care a fost înmagazinată, iar 
transpunerea bolii în plan fizic poate dura şi câţiva ani. 

„Rostul bolilor fizice este acela de a conştientiza asupra 
suferinţei sufleteşti şi necesită vindecarea ei. De multe ori, nu 

ă unei astfel de suferinţe, o ignorăm şi credem că 
o boală fizică. Din contră, cu 

cât lăsăm mai mult o boală sufletească netratată, cu atât mai 
intens va fi procesul de somatizare. Boala sufletească se va 

oală fizică, nu imediat, dar în câteva luni sau 
țiva ani. Avem două posibilităţi de a trata suferinţele sufleteşti 

şi a le împiedica să escaladeze în boli fizice: prin tratament 
medicamentos, însă acesta nu descarcă emoţiile, ci doar le 

moment dat există marele risc ca acestea să 
recidiveze sub o formă sporită. În timp, organismul va deveni 
imun la tratamentul medicamentos. Sau prin psihoterapie, cu 
ajutorul căreia putem afla cauzele psihologice primare care au 

Laura Maria Cojocaru, 
-lingvistică). 

În accepţiunea specialistului, există cinci emoţii principale, 
foarte dăunătoare pentru organismul nostru, care la un moment 

Frica – o îngrijorare simțită în legătură cu un pericol real sau 
imaginar 

„Persoanele care simt frică sunt tensionate, lipsite de curaj, 
deoarece simt vulnerabilitate interioară, sunt focalizate mai 
degrabă pe așteptările celorlalți decât 
pot baza aproape pe nimeni și nimic. Frica neprelucrată se 
manifestă la nivelul stomacului și al rinichilor, zona lombară, 
uneori și la nivelul gâtului dacă are legătură cu ceva ce vrem să 
spunem pentru că este important“, conside
Cojocaru. 

Neiertarea – apare ca o incapacitate de a merge mai departe, de 
a înțelege că oamenii sunt supuși „greșelii“

„Persoanele care nu îi iartă pe cei care le
minte faptul că, dacă îi iartă, este ca 
încuraja comportamentul defectuos sau că răul produs nu se mai 
poate repara. Nu este vorba nici de acceptarea 
comportamentului, nici de încurajarea lui, ci de lini
interioară personală, care decurge din eliberarea min
imaginea «răufăcătorului», de atenția acordată propriei sănătăți 
și de direcționarea minții către căutarea de soluții. Uneori da, un 
rău produs nu se mai poate repara concret pentru că nu putem 
da timpul înapoi, dar putem învăța să ne bucurăm de viață în 
continuare făcând lucruri noi. Neiertarea slăbeşte sistemul 
imunitar şi aduce boala în general în întregul organism 
mod particular, partea afectată este inima“, afirmă specialistul.

Furia – o încărcare emoțională spontană izvorâtă adesea dintr
un sentiment de neputință de a mai schimba ceva sau de a 
accepta o situație de viață 

„Persoana furioasă se simte invadată de ceva sau cineva, se 
opune la anumite constrângeri venite de la o persoană sau 
situație, uneori se agață cu disperare de propriile convingeri, 
gândurile se amestecă, devin confuze. Atunci când descărcarea 
emoțională este reprimată sau exagerată, furia se manifestă 
adesea în planul fizic la nivelul ficatului, în special dacă are 
legătură cu critica celorlalți, deoarece acest organ are rolul de a 
neutraliza. Se mai poate manifesta la nivelul capului, cefei 
cioarelor dacă are legătură cu neacceptarea, la nivelul 
stomacului dacă are legătură cu neputin
– spate – dacă are legătură cu lipsa de flexibilitate sau poate 
declanșa chiar infecții în corp“, consideră psihologul
Maria Cojocaru. 

Nesiguranța – apare atunci când ne lipsesc certitudinile 
sau imaginar – sau când ne pierdem încrederea în capacită
noastre 

„Persoanele nesigure – cu încredere scăzută în sine 
sub semnul întrebării, rămân în tipare vechi de comportament 
gândire, pentru că au fost «testate» de al
scăzută de discernământ și caută confirmări de la ceilalți pentru 
fiecare pas pe care-l fac. Nesiguranța se manifestă în planul 
fizic la nivelul stomacului, genunchilor, gleznelor, coloanei 

psihologiepsihologiepsihologiepsihologie    
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țită în legătură cu un pericol real sau 

„Persoanele care simt frică sunt tensionate, lipsite de curaj, 
deoarece simt vulnerabilitate interioară, sunt focalizate mai 

șteptările celorlalți decât pe ale lor, simt că nu se 
și nimic. Frica neprelucrată se 
și al rinichilor, zona lombară, 

și la nivelul gâtului dacă are legătură cu ceva ce vrem să 
spunem pentru că este important“, consideră psihologul 

apare ca o incapacitate de a merge mai departe, de 
țelege că oamenii sunt supuși „greșelii“ 

„Persoanele care nu îi iartă pe cei care le-au făcut rău au în 
minte faptul că, dacă îi iartă, este ca și cum le-ar accepta și 
încuraja comportamentul defectuos sau că răul produs nu se mai 
poate repara. Nu este vorba nici de acceptarea 
comportamentului, nici de încurajarea lui, ci de liniștea 
interioară personală, care decurge din eliberarea minții de 

ția acordată propriei sănătăți 
și de direcționarea minții către căutarea de soluții. Uneori da, un 
rău produs nu se mai poate repara concret pentru că nu putem 

ța să ne bucurăm de viață în 
noi. Neiertarea slăbeşte sistemul 

imunitar şi aduce boala în general în întregul organism și, în 
mod particular, partea afectată este inima“, afirmă specialistul. 

țională spontană izvorâtă adesea dintr-
mai schimba ceva sau de a 

„Persoana furioasă se simte invadată de ceva sau cineva, se 
opune la anumite constrângeri venite de la o persoană sau 

ție, uneori se agață cu disperare de propriile convingeri, 
că, devin confuze. Atunci când descărcarea 

țională este reprimată sau exagerată, furia se manifestă 
adesea în planul fizic la nivelul ficatului, în special dacă are 

ți, deoarece acest organ are rolul de a 
oate manifesta la nivelul capului, cefei și pi-

cioarelor dacă are legătură cu neacceptarea, la nivelul 
stomacului dacă are legătură cu neputința, la nivelul mijlocului 

dacă are legătură cu lipsa de flexibilitate sau poate 
în corp“, consideră psihologul Laura 

apare atunci când ne lipsesc certitudinile – real 
sau când ne pierdem încrederea în capacitățile 

cu încredere scăzută în sine – pun totul 
emnul întrebării, rămân în tipare vechi de comportament și 

gândire, pentru că au fost «testate» de alții, au o capacitate 
și caută confirmări de la ceilalți pentru 

ța se manifestă în planul 
la nivelul stomacului, genunchilor, gleznelor, coloanei 
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vertebrale, umerilor, gâtului – dacă este legată de credința că ar 
putea spune «prostii»“, adaugă specialista. 

Rușinea – declanșată de credința legată că părerea celorlalți 
este decisivă pentru a fi validat ca om în toate aspectele vieții 

„Cei care trăiesc sentimente de rușine simt că ceilalți îi judecă și 
că nu sunt suficient de buni, puternici, inteligenți, informați etc. 
Prin această atitudine ei pun pur și simplu puterea lor interioară 
în mâinile celorlalți. Rușinea afectează pielea, stomacul, 
picioarele sau coloana vertebrală.“ 

Psihoterapeutul crede că, atunci când boala decide să se 
manifeste în corpul nostru ca un avertisment pentru a schimba 
modul de gândire, cel mai sigur și util lucru pe termen lung este 
să mergem pe firul timpului pentru a schimba percepția și 
emoția din acel moment care a declanșat boala. Una dintre cele 
mai eficiente metode de a descărca emoţiile este lucrul cu linia 
timpului propus de programarea neurolingvistică, procedeu 
denumit Timeline therapy. 

Emoțiile și medicina tradițională chineză 

Interacțiunea reciprocă dintre emoții și organele interne, precum 
și interdependența dintre mental și corpul fizic este un aspect 
important în medicina chineză. Specialiştii spun că stresul 
emoțional produce un dezechilibru la nivelul organelor interne. 
În același mod, funcționarea inadecvată a organelor poate 
genera tulburări emoționale. De exemplu, o stare prelungită de 
furie va afecta ficatul, după cum o dereglare la nivelul ficatului, 
de cauză alimentară sau prin suprasolicitare fizică, va cauza un 
dezechilibru emoțional, persoana devenind iritabilă. 

Emoțiile devin cauză de îmbolnăvire numai dacă durează multă 
vreme sau devin foarte intense. Din perspectiva legii celor cinci 
elemente, fiecare organ Yin este afectat de câte un tip de 
emoție, după cum urmează: mânia (furia) afectează ficatul, 
bucuria afectează inima, îngrijorarea afectează splina, tristețea 
afectează Plămânii, frica afectează rinichii. La cele cinci emoții, 
conform medicinii chineze, se adaugă îngândurarea, gândirea 
excesivă, care afectează splina, și șocul, care afectează rinichii 
și inima. 

Medicina chineză nuanțează și detaliază emoțiile, discutând 
despre: furie, bucurie, îngrijorare, gândire excesivă, tristețe și 
durere (în sens psihic), frică, șoc, dragoste, iubire, dorință, 
vinovăție și rușine. 

Furia: include emoții ca resentimentul, frustrarea, mânia 
reprimată, iritarea, indignarea sau amărăciunea. Ea face energia 
Qi să urce, cauzând simptome la nivelul capului și gâtului, cum 
sunt: amețeală, zgomote în urechi (tinitus), pete roșii pe fața 
anterioară a gâtului, facies congestionat, sete, gust amar. 
Uneori, fie furia se poate disimula sub forma unei depresii, fie 
poate masca sentimentul de vinovăție. Organele care pot fi 
afectate de furie sunt ficatul, stomacul, inima și intestinele. 

Bucuria: în mod normal nu duce la condiții declanșatoare de 
boală. Ea poate deveni excesivă, de exemplu în stările 
maniacale, care, dacă se prelungesc, pot duce la mărirea inimii. 

Îngrijorarea: este una dintre cele mai comune emoții, specifică 
societății și vieții moderne, putând afecta, în principal, splina și 
pancreasul, dar și plămânii, ficatul și inima. 

Gândirea excesivă, numită și ruminație mentală, produce idei 
obsesive și suprasolicitare mentală. Ea poate afecta splina. 

Tristețea și durerea psihică: afectează plămânii și inima, 
făcând să dispară energia Qi. Uneori poate afecta și ficatul. Se 
spune că, dacă tristețea și durerea nu se exteriorizează prin plâns 
și lacrimi, pot fi afectați rinichii. 

Frica: include și anxietatea cronică, dar și atacul de panică. Ea 
face să coboare energia Qi și consumă energia rinichiului. De 
asemenea, frica afectează inima. O persoană care suferă de 
afecțiuni ale ficatului și vezicii biliare poate fi anxioasă și 
temătoare. 

Şocul mental: afectează inima și rinichii, cauzând o pierdere 
brutală de energie. 

Optimismul, remediu natural 

Un pic mai mare decât un pumn strâns, inima unui om bate cam 
de 100.000 de ori într-o zi şi de trei miliarde de ori într-o 
viaţă. Chinezii considerau că inima este sursa fericirii, iar vechii 
egipteni credeau că este centrul inteligenţei şi al emoţiilor. Un 
proverb spune: „O inimă veselă este un bun medicament“, o 
pildă extrem de utilă în prezent, când presiunile vieţii de zi cu zi 
sunt din ce în ce mai accentuate. De altfel, numeroase studii 
medicale au confirmat deja ceea ce psihologii recomandă foarte 
des: persoanele optimiste au o sănătate mai bună şi trăiesc mult 
mai mult. De exemplu, emoţiile pozitive îmbunătăţesc calitatea 
sângelui. În plus, la oamenii fericiţi s-a observat un nivel mai 
scăzut al cortizolului, hormonul stresului. 

La polul opus, persoanele agresive, care se supără din orice, au 
un risc mai mare de a se îmbolnăvi de inimă şi asta pentru că 
nivelul de adrenalină este de 30 de ori mai mare decât în mod 
normal, potrivit cercetătorilor americani. Ostilitatea este 
considerată de mulţi specialişti cardiologi un factor mult mai 
agresiv decât colesterolul crescut, fumatul sau obezitatea. 

Conform unui studiu efectuat de profesori de la Harvard, starea 
psihologică de bine, care include fericirea, satisfacţiile vieţii şi 
în special optimismul, poate apăra inima de îmbolnăvire. Mai 
exact, un cumul de sentimente pozitive – bucuria, entuziasmul, 
mulţumirea şi exaltarea – asigură o scădere cu 22 de procente a 
riscului unei boli cardiovasculare. Şi asta pentru că oamenii 
fericiţi şi optimişti se implică în activităţi sănătoase, mănâncă 
sănătos şi dorm mai mult.    
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Psihosomatica studiază legătura dintre impactul gânduril
noastre şi afecţiunile fizice. 

"Rostul bolilor fizice este acela de a conştientiza asupra 
suferinţei sufleteşti şi necesită vindecarea ei. De multe ori, nu 
dăm importanţă unei astfel de suferinţe, o ignorăm şi credem că 
aceasta nu se poate transforma într-o boala fizică. Din contră, cu 
cât lăsăm mai mult o boala sufletească netratată, cu atât mai 
intens va fi procesul de somatizare. Boala sufletească se va 
transforma în boală fizică, nu imediat, dar în câteva luni sau 
câțiva ani.“ Laura Maria Cojocaru, psiholog și trainer NLP

 

Bacteriile comunică între ele prin 
impulsuri electrice. Astfel, se organizează 

și devin tot mai rezistente la antibiotic

 
traducere și adaptare: Radu UNGUREANU

 

        S-a descoperit faptul că bacteriile pot comunica 
ele prin impulsuri electrice.  

ucru extrem de îngrijorător, dacă ne mai uit
ultimele rapoarte medicale care indică faptul c
trece bacteriile devin tot mai rezistente la antibioticele 

noastre. Anul trecut, o femeie din Statele Unite a fost ucis
super-bacterie rezistentă la toate antibioticele disponibile pe 
piață. Deși aceste microorganisme ar putea p
primitive, la prima vedere, nu este tocmai așa. O bacterie este 
capabilă de a emite semnale electrice pentru a chema alte 
bacterii să i se alăture. 

Aceasta este concluzia unei noi cercetări asupra biofilmelor, 
straturile subţiri ale unei celule atunci când bacteriile se lipesc 
de o suprafaţă. Biofilmele se găsesc în diverse locuri, de la 
placa dentară la suprafaţa rocilor, iar faptul c
electrice pe care acestea le emit atrag diverse bacterii la un loc 
este un lucru extrem de îngrijorător, creându-
rezistențe atât la substanțele chimice cât și la medicamentele 
noastre. 

Potrivit estimărilor, circa 80 % din infecții sunt cauzate de 
aceste bacterii pe care le putem lua printr-o simpl
echipă de cercetători de la Universitatea California a descoperit 
că bacteriile din biofilme trimit impulsuri electrice 
scopul de a recruta noi indivizi.  

„În acest fel, bacteriile din biofilme pot chema de la o distan
destul de mare alte bacterii care să se alăture comunit
declarat principalul autor al studiului, profesorul Gurol Suel.

L
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Psihosomatica studiază legătura dintre impactul gândurilor 

"Rostul bolilor fizice este acela de a conştientiza asupra 
suferinţei sufleteşti şi necesită vindecarea ei. De multe ori, nu 
dăm importanţă unei astfel de suferinţe, o ignorăm şi credem că 

o boala fizică. Din contră, cu 
cât lăsăm mai mult o boala sufletească netratată, cu atât mai 
intens va fi procesul de somatizare. Boala sufletească se va 
transforma în boală fizică, nu imediat, dar în câteva luni sau 

și trainer NLP 

Bacteriile comunică între ele prin 
impulsuri electrice. Astfel, se organizează 

antibiotic 

Radu UNGUREANU 

 

bacteriile pot comunica între 

ne mai uităm și la 
faptul că pe zi ce 

trece bacteriile devin tot mai rezistente la antibioticele 
noastre. Anul trecut, o femeie din Statele Unite a fost ucisă de o 
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și aceste microorganisme ar putea părea simple și 
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i la medicamentele 
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bacteriile din biofilme trimit impulsuri electrice în afară cu 

În acest fel, bacteriile din biofilme pot chema de la o distanță 
ture comunității lor”, a 

declarat principalul autor al studiului, profesorul Gurol Suel. 

Totuși, există și o veste bună în toat
acum ne cunoaștem mult mai bine inamicul. Dac
folosim acest lucru în avantajul nostru 
tehnici de a ne apăra de aceste bacterii, r

sursa: sciencealert.com 

 

Menţinerea sau redobândirea stării de 
sănătate prin combaterea colesterolului 

nefast 

 

Câteva soluţii simple şi eficiente pentru echilibrarea 
colesterolului din sânge. 

20 de reţete care combat colesterolul dăunător

olesterolul a ajuns să fie la ora actuală, cu sprijinul 
substanțial al industriei farmaceutice și al medicinei 
alopate, un subiect care preocupă majoritatea popula

în mod deosebit după vârsta de 40 de ani, uneori chiar şi mai 
devreme. Meseriile sedentare, activitatea fizică redusă, 
alimentaţia în exces constituie 
combinația perfectă, dar fatidică, 
ce favorizează formarea 
colesterolului dăunător. 
Specialiștii ne asigură că se pot 
realiza unele analize de sânge care 
reflectă în mod clar situaţia în care 
se află organismul, iar lupta contra 
acestui inamic trebuie să înceapă 
în faza incipientă, căci miza este 
sănătatea arterelor şi a inimii. Din 
păcate, medicina modernă a 
schimbat de-a lungul timpului de 
mai multe ori valoarea-limită aşa-
zis normală a colesterolului, această valoare
de fiecare dată, fără nicio bază ştiinţifică, doar în interesul 
industriei farmaceutice avide de câștiguri ușoare și pe termen 
lung. Pentru că, după cum vom vedea, colesterolul a ajuns să fie 
folosit ca o afacere. 

Conform normelor stabilite în domeniu, un procent ridicat din 
populația lumii suferă de probleme de sănătate generate de 
colesterolul „nefast“. Dacă ar fi să le dăm crezare oficialităţilor, 
am putea spune că fenomenul valorilor crescute ale 
colesterolului este o adevărată problemă publică de sănătate. Vă 
prezentăm în continuare opinia medicinei clasice, conform 
căreia suntem aproape cu toții bolnavi de ceva. 

Un flagel naţional  

În conformitate cu datele medicinei clasice, persoanele afectate 
de flagelul numit „colesterol“ sunt cele care se alimentează în 
exces, în special cu alimente bogate în grăsimi şi/sau alcool, 
care au o activitate sedentară şi sunt supraponderale. Este vorba 
chiar de un fenomen care tinde să ia amploare 

C
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n toată această știre. Faptul că 
tem mult mai bine inamicul. Dacă vom reuși să 

n avantajul nostru și să dezvoltăm noi 
ra de aceste bacterii, rămâne de văzut.  

Menţinerea sau redobândirea stării de 
sănătate prin combaterea colesterolului 

 

Câteva soluţii simple şi eficiente pentru echilibrarea 

20 de reţete care combat colesterolul dăunător  

olesterolul a ajuns să fie la ora actuală, cu sprijinul 
țial al industriei farmaceutice și al medicinei 

alopate, un subiect care preocupă majoritatea populației, 
în mod deosebit după vârsta de 40 de ani, uneori chiar şi mai 

are, activitatea fizică redusă, 

sterolului, această valoare-prag fiind mutată 
de fiecare dată, fără nicio bază ştiinţifică, doar în interesul 

știguri ușoare și pe termen 
lung. Pentru că, după cum vom vedea, colesterolul a ajuns să fie 

Conform normelor stabilite în domeniu, un procent ridicat din 
ția lumii suferă de probleme de sănătate generate de 

colesterolul „nefast“. Dacă ar fi să le dăm crezare oficialităţilor, 
am putea spune că fenomenul valorilor crescute ale 

lui este o adevărată problemă publică de sănătate. Vă 
prezentăm în continuare opinia medicinei clasice, conform 

ții bolnavi de ceva.  

În conformitate cu datele medicinei clasice, persoanele afectate 
l numit „colesterol“ sunt cele care se alimentează în 

exces, în special cu alimente bogate în grăsimi şi/sau alcool, 
care au o activitate sedentară şi sunt supraponderale. Este vorba 
chiar de un fenomen care tinde să ia amploare și printre tineri. 
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Dincolo de statistici şi de cifre măsluite, nu doar adulţii sunt 
vizați de creșterea cantității de colesterol nefast în sânge, ci şi 
adolescenţii care și-au însușit unele obiceiuri dăunătoare 
sănătăţii, cum ar fi petrecerea unui număr mare de ore în faţa 
computerului atât la şcoală, cât şi acasă, consumul 
binecunoscutelor „alimente-resturi“ (junk-food), ce sunt în mod 
straniu preferate de tineri în ziua de astăzi în detrimentul unei 
hrane sănătoase, bazate pe legume și fructe. Conform 
statisticilor, mai mult de zece milioane de persoane din întreaga 
lume, dar mai ales din ţările industrializate, primesc deja 
tratament medicamentos pentru această problemă şi este foarte 
probabil ca numărul celor afectaţi de colesterolul dăunător să 
crească exponenţial. 

Principala îngrijorare pe care și-o exprimă medicii în ziua de azi 
o constituie faptul că deşi aproape toţi oamenii au auzit de 
„colesterol“, acest cuvânt nu mai sperie pe nimeni. Cea mai 
mare parte a persoanelor care sunt afectate nu realizează, spun 
medicii, gravitatea problemei. Cu toate că mulți dintre aceștia 
au auzit recomandarea medicului curant: „Trebuie ţinut sub 
control“, ei nu fac nimic în această direcţie, iar riscurile 
apariţiei bolilor cardiace sunt reale, chiar dacă acestea nu se 
manifestă imediat. 

Ce este, de fapt, colesterolul?  

Colesterolul face parte integrantă din fiziologia organismului 
nostru. În realitate, el este o lipidă care se depune pe pereţii 
celulelor noastre pentru a le proteja şi pentru a le păstra 
flexibile. În mare parte, el este produs de ficat (70%), dar 
provine şi din alimentele şi lichidele pe care le consumăm. 
Fiind un component esenţial al bilei, colesterolul este, de 
asemenea, un element indispensabil bunei funcționări a 
celulelor noastre, jucând un rol esenţial în permeabilitatea 
membranelor, în structura hormonilor steroizi şi, în special, în 
sinteza vitaminei D. 

Cele două forme de colesterol  

Colesterolul HDL (High Density Lipoprotein – Lipoproteine cu 
Densitate Mare) este cel pe care îl denumim „benefic“. Acest tip 
de lipoproteine recuperează excesul de colesterol, pentru a-l 
reorienta spre ficat. Apoi, el este dirijat către bilă, fiind folosit 
pentru producerea hormonilor, şi, ulterior, pentru a fi eliminat. 
Transportatorii HDL sunt destul de rari, căci nu asigură decât 
15-20% din trafic. 

Colesterolul LDL (Low Density Lipoprotein – Lipoproteine cu 
Densitate Mică) este cel pe care îl denumim „nociv“, „nefast“ 
sau „dăunător“. Acest tip secundar de proteine transportă 
colesterolul de la ficat către toate celulele organismului, ceea ce 
explică faptul că atunci când proteinele LDL sunt 
preponderente, grăsimea din sânge creşte. Transportatorii LDL 
sunt majoritari în raport cu ceilalţi (în medie, 70%). 

De ce preponderenţa colestrolului nefast este dăunătoare  

Colesterolul LDL în exces conduce la formarea plăcilor de 
aterom. Acestea sunt capabile să modifice buna funcţionare a 
arterelor, rigidizându-le în timp și favorizând apariția unor 
cheaguri la nivelul inimii, al membrelor inferioare sau al 
creierului. La nivelul creierului se regăseşte, cel mai adesea, cea 
mai mare concentrație de 
colesterol, de unde şi riscul 
crescut de producere a unui 
accident vascular cerebral 
(AVC). 

Colesterolul este necesar, așa 
cum am precizat, 
supravieţuirii şi bunei 
funcționări a organismului. El 
participă la producerea 
celulelor şi a hormonilor 
organismului nostru, 
păstrează în bune condiţii 
ţesuturile arteriale, însă prezenţa excesivă în sânge a 
colesterolului LDL are ca efect creșterea gradată a probabilității 
de producere a unui accident cardio-vascular. Acțiunea nefastă a 
colesterolului nu este imediată, ci insidioasă și cumulativă; 
încetul cu încetul, răul se instalează şi se agravează, cauzând 
prejudicii ce sunt de cele mai multe ori greu de reparat.  

Există o părere ce a devenit populară că, de cele mai multe ori, 
anomaliile privind concentrația de colesterol din sânge nu sunt 
datorate atât unei alimentații greşite, cât mai ales aşa-numitei 
moşteniri genetice. Descoperirile extraordinare din domeniul 
epigeneticii ce au fost făcute în ultima vreme au demonstrat 
totuşi că factorul determinant în privinţa acestor anomalii sunt 
alegerile pe care noi le facem, obiceiurile alimentare şi stilul de 
viaţă pe care le adoptăm, iar nu ADN-ul!   

Ce tip de investigaţie medicală este recomandată pentru 
descoperirea la timp a excesului de colesterol nefast în 
sânge?  

Investigaţia cea mai la îndemână este bilanțul sangvin, ce constă 
din recoltarea unei probe de sânge, dimineaţa pe stomacul gol. 
Se măsoară valoarea totală a colesterolului, apoi valorile 
colesterolului de tip HDL, de tip LDL, în raport cu media 
asociată şi valorile trigliceridelor. Medicul recomandă de obicei 
şi măsurarea valorilor lipoproteinelor dacă pacientul suferă deja 
de boli cardiace sau este suspect în această direcţie. Dacă 
raportul dintre valorile colesterolului LDL şi HDL se încadrează 
în limite normale, pacientul este sfătuit să facă un control o dată 
la cinci ani. După datele oficiale, valoarea colesterolului total 
este bine să fie mai mică de 2 grame per litru de sânge, iar 
limita superioară se consideră a fi 2,5 grame per litru de sânge. 
Peste această valoare, se consideră că nivelul de colesterol 
prezent în sânge este excesiv de mare. Rezultatele se 
interpretează în funcţie de vârsta pacientului, medicul fiind 
acela care cunoaşte cel mai bine dosarul medical al acestuia şi 
este cel mai în măsură să-i ofere un sfat. S-a stabilit că valoarea 
colesterolului LDL trebuie să fie mai mică sau egală cu 0,55 gr/l 
sânge şi cel mult de 1,50 sau chiar 1,20 gr/l sânge în cazul 
persoanelor predispuse la boli cardiace. Medicul poate cere o 
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investigaţie amănunţită, precizând că doreşte să afle valoarea 
raportului dintre colesterolul total şi cel HDL, iar în acest caz 
valoarea normală a acestui raport s-a stabilit că trebuie să fie 
mai mică de 4,5. 

Cauzele valorilor ridicate ale colesterolului nefast în sânge  

• În primul rând, valoarea colesterolului nefast în sânge creşte 
datorită unei alimentații neadecvate cu cerințele organismului, 
ce se caracterizează de cele mai multe ori printr-un consum 
excesiv de grăsimi. Acest factor depinde doar de noi înşine, însă 
nu este singurul care stă la baza creşterii valorii colesterolului în 
sânge. 

• Un al doilea motiv adesea invocat de medici îl constituie 
tendinţele moștenite din familie. 
Două fiinţe diferite care au o aceeaşi 
dietă neadecvată pentru o perioadă 
determinată de timp nu manifestă 
neapărat şi imediat aceleaşi maladii.  

Investigația ia de obicei în 
considerare predispoziţiile genetice 
ale pacientului. De exemplu, există 
familii întregi ai căror membri suferă, 
aproape cu toții, de aceeaşi maladie. 
Mai mult decât atât, statisticile au 
arătat că, în cazul afecțiunilor cardiovasculare, de exemplu, 
majoritatea membrilor familiilor respective au suferit atacuri 
cardiace în jurul aceleiaşi vârste. Pentru a explica aceste 
uimitoare „coincidențe“, cercetătorii trimit la similitudinea 
modului de viaţă şi a alimentaţiei în cadrul aceloraşi familii. Tot 
ceea ce există are o cauză și, deși nu există o determinare 
strictă, sfatul medicilor pentru cei care se ştiu predispuşi la boli 
cardio-vasculare este să-şi controleze periodic valoarea 
colesterolului. Colesterolul LDL, care este necesar bunei 
funcționări a celulelor, poate fi uneori respins de acestea. În 
mod normal, celulele sunt echipate cu mecanisme care le permit 
să identifice atât tipul de colesterol care soseşte, cât şi cantitatea 
recepționată. Acest mecanism funcţionează precis în cazul 
colesterolului LDL. În cazul în care acest mecanism nu mai 
funcţionează sau pur şi simplu nu există, colesterolul LDL 
modificat rămâne în circulaţia sangvină, sfârşind prin a fi oxidat 
şi prin a îmbătrâni. În final, el se va depune pe plăcile de aterom 
aflate în curs de formare pe pereţii interni ai arterelor. 

• Stresul participă din plin la crearea conjuncturilor necesare 
producerii unei maladii cardio-vasculare, dar cu toate acestea, el 
nu este o cauză determinantă, de sine-stătătoare. Totuşi, 
emoţiile puternice determină producerea unei anumite cantităţi 
de adrenalină, care are drept efect imediat vasoconstricţia. Acest 
fenomen de îngustare spontană a lumenului vasului de sânge 
poate genera o problemă cardiacă, dacă plăcile de aterom sunt 
deja consistente. 

• Alţi factori determinanți sunt: tutunul, cafeaua, hipertensiunea 
arterială şi diabetul. Diabeticii prezintă frecvent valori ridicate 

ale colesterolului nefast în sânge, aceștia fiind mult mai expuși 
riscului producerii unor accidente cardio-vasculare. 

• În sfârşit, anumite maladii pot influenţa nivelul colesterolului 
nefast din sânge, cum ar fi, de exemplu, tulburările tiroidiene. 

Este util de reținut că, de fiecare dată când sunt prezente două 
afecțiuni, cum ar fi diabetul şi ceea ce este numit 
hipercolesterolemia (preponderenţa colesterolului nefast în 
sânge) sau hipertensiunea arterială şi hipercolesterolemia, riscul 
atacurilor cardio-vasculare sau al emboliilor creşte. 

În cazul pacienţilor care suferă din 
cauza preponderenţei colesterolului 
nefast în sânge, există mai mulţi 
factori care conlucrează. Astfel, o 
persoană supraponderală ajunge să 
sufere cel mai adesea de 
hipertensiune arterială. Dacă acea 
persoană slăbește câteva kilograme, 
armonizându-se trupește, rezultatele 
bilanțului sangvin se îmbunătăţesc 
proporțional. Orice efort care este 
depus în această direcție are 
totdeauna rezultate rapide şi benefice. 

Una dintre marile probleme legate de creșterea nivelului de 
colesterol nefast din sânge o constituie lipsa unor simptome 
clare, specifice, care să reflecte această dereglare a bunei 
funcționări a organismului. 

În fapt, excesul de colesterol nefast este o maladie silențioasă, 
care continuă să se agraveze fără ştiinţa noastră, fiind discret 
asociată cu îngrășarea, proces pe care medicii şi pacienţii îl pun 
adesea pe seama înaintării în vârstă, a încetinirii metabolismului 
şi a reducerii volumului de efort fizic. Tocmai de aceea este 
foarte important să realizăm în mod constant exerciții fizice, să 
manifestăm în mod preponderent stări armonioase și, 
bineînțeles, să consumăm multe legume și fructe în stare crudă. 
Din păcate, lipsa unei preocupări reale pentru propria lor 
sănătate a făcut ca cei mai mulți pacienţi să nu mai poată face 
altceva decât să constate existenţa plăcilor de aterom prin 
intermediul unei ecografii sau, 
mai grav, chiar să sufere un 
accident vascular cerebral, un 
infarct, sau să constate că 
picioarele lor sunt afectate de 
arterită. 

Unele aspecte ce sunt legate de 
ateroscleroză  

Plăcile de aterom se depun în 
general pe arterele coronariene, 
care, treptat, se îngroașă, 
provocând afecțiunea numită ateroscleroză. Sângele pacienților 
care suferă de această maladie întâmpină greutăți din ce în ce 
mai mari în drumul său de la inimă către celulele întregului 
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organism. Cel mai mare pericol constă în formarea un cheag 
care poate obstrucționa o arteră sau o venă adiacentă, 
compromițând astfel sănătatea și chiar viața pacientului. Plăcile 
de aterom afectează nu numai arterele coronariene, ci şi venele 
creierului sau ale membrelor inferioare. 

Termenul „scleroză“ semnifică faptul că odată cu îmbătrânirea 
intervine şi un fenomen de degradare care atinge un organ sau o 
altă parte a trupului. Ateroscleroza constă în depunerea pe 
peretele intern al arterelor a unor plăci ateromatoase de 
colesterol. Lipidele din care este format colesterolul se 
aglomerează şi încep să formeze un ansamblu care devine soli
provocând rigidizarea arterei. Când ateroamele devin prea 
groase, ele pot înfunda parţial sau chiar total artera. Atunci când 
obstrucționarea este totală, vorbim deja despre tromboză şi 
despre infarct în zona respectivă. Dacă sunt afectate arterele 
coronariene, există pericolul instalării anevrismului aortic, al 
anginei pectorale sau al infarctului de miocard. Dacă sunt 
afectate arterele cerebrale, există pericolul accidentului vascular 
cerebral (AVC). În cazul în care sunt afectate membrele 
inferioare, se produce arterita. 

Se petrece adesea ca o bucată mică de placă de aterom să se 
desprindă, formând astfel un cheag. Acesta poate circula, pe 
cale sangvină, prin organism, până când va fi blocat într
cu lumenul de mici dimensiuni. În acest caz putem
embolie. 

Există o strânsă legătură între ateroscleroză şi hipertensiunea 
arterială, una sporind şansele apariţiei sau agravării celeilalte.

Nu trebuie să uităm faptul că ateroscleroza, în conexiune directă 
cu valoarea ridicată a colesterolului în sânge, reprezintă prima 
cauză a mortalităţii în țările industrializate. În fapt, 
ateroscleroza poate evolua de-a lungul anilor fără să prezinte 
simptome, până în momentul în care, în cel mai rău caz, cel 
suferind este atins de un grav accident vascular. 
preventivă asigură evitarea acestei situaţii neplăcute.

Câteva aspecte referitoare la diagnosticul 
hipercolesterolemiei  

Analiza sângelui este testul cel mai simplu şi mai la îndemână, 
care are totodată un rol preventiv. În cadrul controlului me
doctorul poate stabili un prim diagnostic măsurând tensiunea 
arterială şi pulsul pacientului în diferitele părţi ale trupului 
(membre inferioare, gât, braţe, abdomen). 

Controlul medical constă în: 
- Efectuarea unei electrocardiograme asociată cu un 
efort. 
- Efectuarea unei electrocardiografii - Doppler pe carotidă, aortă 
sau arterele membrelor inferioare. 
- Efectuarea unei angiografii coronariene, renale sau 
carotidiane. 

Procesul obişnuit al evoluţiei unei plăci de aterom începe 
depunerea grăsimilor pe peretele coronar. Lumenul arterei 
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organism. Cel mai mare pericol constă în formarea un cheag 
ționa o arteră sau o venă adiacentă, 

și chiar viața pacientului. Plăcile 
de aterom afectează nu numai arterele coronariene, ci şi venele 

Termenul „scleroză“ semnifică faptul că odată cu îmbătrânirea 
inge un organ sau o 

altă parte a trupului. Ateroscleroza constă în depunerea pe 
peretele intern al arterelor a unor plăci ateromatoase de 
colesterol. Lipidele din care este format colesterolul se 
aglomerează şi încep să formeze un ansamblu care devine solid, 
provocând rigidizarea arterei. Când ateroamele devin prea 
groase, ele pot înfunda parţial sau chiar total artera. Atunci când 

ționarea este totală, vorbim deja despre tromboză şi 
despre infarct în zona respectivă. Dacă sunt afectate arterele 

nariene, există pericolul instalării anevrismului aortic, al 
anginei pectorale sau al infarctului de miocard. Dacă sunt 
afectate arterele cerebrale, există pericolul accidentului vascular 
cerebral (AVC). În cazul în care sunt afectate membrele 

Se petrece adesea ca o bucată mică de placă de aterom să se 
desprindă, formând astfel un cheag. Acesta poate circula, pe 
cale sangvină, prin organism, până când va fi blocat într-un vas 
cu lumenul de mici dimensiuni. În acest caz putem vorbim de 

Există o strânsă legătură între ateroscleroză şi hipertensiunea 
arterială, una sporind şansele apariţiei sau agravării celeilalte. 

Nu trebuie să uităm faptul că ateroscleroza, în conexiune directă 
n sânge, reprezintă prima 

țările industrializate. În fapt, 
a lungul anilor fără să prezinte 

simptome, până în momentul în care, în cel mai rău caz, cel 
suferind este atins de un grav accident vascular. Atitudinea 
preventivă asigură evitarea acestei situaţii neplăcute. 

Câteva aspecte referitoare la diagnosticul 

Analiza sângelui este testul cel mai simplu şi mai la îndemână, 
care are totodată un rol preventiv. În cadrul controlului medical, 
doctorul poate stabili un prim diagnostic măsurând tensiunea 
arterială şi pulsul pacientului în diferitele părţi ale trupului 

Efectuarea unei electrocardiograme asociată cu un test de 

Doppler pe carotidă, aortă 

Efectuarea unei angiografii coronariene, renale sau 

Procesul obişnuit al evoluţiei unei plăci de aterom începe prin 
depunerea grăsimilor pe peretele coronar. Lumenul arterei 

coronare se îngustează încetul cu încetul, fără ca pacientul să fie 
conştient de ceea ce se petrece în sistemul său circulator 
sangvin, până când aceste plăci devin dure 
Evoluţia acestui proces duce în final la ceea ce se numeşte 
„stenoză“, afecțiune care poate produce diferite complicații, 
cum ar fi aritmia cardiacă, insuficien
pulmonar, accidentul vascular cerebral (prin formarea de emboli 
la nivelul atriului stâng). 

Există cazuri în care simptomele hipercolesterolemiei se 
manifestă în mod vizibil pe trup sub forma xantoamelor, tumori 
benigne de culoare gălbuie, formate din colesterol, care se 
depune în acest caz pe tendoane, şi nu neapărat pe artere, 
cum se petrece în mod obișnuit.  

Un alt simptom poate fi descoperit la nivelul ochilor, sub forma 
unui inel albicios situat în jurul corneei (a nu se confunda cu 
inelul care se formează datorită înaintării în vârstă), sau sub 
forma unor pete și proeminențe gălbui localizate la nivelul 
pleoapei, afecțiune cunoscută sub numele de xantelasmă. 
Atunci când aceste simptome apar, devine evident faptul că 
valoarea colesterolului în sânge este foarte mare.

 

O bacterie extrem de rezistentă la 
antibiotice, din cauza căreia mor anual 

20.000 de americani, este trimisă în spa
Motivul?

traducere și adaptare: Radu Ungureanu

Pe data de 14 februarie 2017, cei de la SpaceX au
spațiu un „superbug”, o bacterie extrem de rezistentă la 
antibiotice. Aceasta va trăi în mediul microgravita
cadrul Stației Spațială Internaționale (ISS). Bacteria MRSA 
ucide într-un an mai mulți oameni decât SIDA sau Parkinson. 
Motivul trimiterii bacteriei în spațiu este pentru a 
mutațiile pe care aceasta le poate d
întoarce pe Pământ. 

Echipa de cercetare nu știe încă modul în care MRSA se va 
dezvolta în noua sa casă de pe orbita Pământului. Cercetările 
anterioare asupra bacteriilor trimise în spa
acest mediu poate avea ca rezultat o cre
asemănătoare ca pe Pământ, însă într
accelerat. Acest lucru se datorează faptului că în spa
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coronare se îngustează încetul cu încetul, fără ca pacientul să fie 
conştient de ceea ce se petrece în sistemul său circulator 
sangvin, până când aceste plăci devin dure și chiar se calcifiază. 
Evoluţia acestui proces duce în final la ceea ce se numeşte 

țiune care poate produce diferite complicații, 
cum ar fi aritmia cardiacă, insuficiența cardiacă, edemul 
pulmonar, accidentul vascular cerebral (prin formarea de emboli 

Există cazuri în care simptomele hipercolesterolemiei se 
manifestă în mod vizibil pe trup sub forma xantoamelor, tumori 
benigne de culoare gălbuie, formate din colesterol, care se 
depune în acest caz pe tendoane, şi nu neapărat pe artere, așa 

Un alt simptom poate fi descoperit la nivelul ochilor, sub forma 
unui inel albicios situat în jurul corneei (a nu se confunda cu 
inelul care se formează datorită înaintării în vârstă), sau sub 

țe gălbui localizate la nivelul 
țiune cunoscută sub numele de xantelasmă. 

Atunci când aceste simptome apar, devine evident faptul că 
valoarea colesterolului în sânge este foarte mare. 

O bacterie extrem de rezistentă la 
cauza căreia mor anual 

20.000 de americani, este trimisă în spațiu. 
Motivul? 

și adaptare: Radu Ungureanu 

 

2017, cei de la SpaceX au lansat în 
țiu un „superbug”, o bacterie extrem de rezistentă la 

a trăi în mediul microgravitațional din 
ției Spațială Internaționale (ISS). Bacteria MRSA 

ți oameni decât SIDA sau Parkinson. 
țiu este pentru a studia 

țiile pe care aceasta le poate dezvolta înainte de a se 

știe încă modul în care MRSA se va 
dezvolta în noua sa casă de pe orbita Pământului. Cercetările 
anterioare asupra bacteriilor trimise în spațiu au demonstrat că 

ezultat o creștere similară și mutații 
asemănătoare ca pe Pământ, însă într-un ritm mult mai 
accelerat. Acest lucru se datorează faptului că în spațiu, unele 
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proteine devin mai active, iar radiațiile din acest mediu pot 
schimba activitatea anumitor gene mult mai repede.

Deci, în loc să așteptăm ca MRSA să dezvolte o
aici, pe Pământ, ca răspuns la medicamente actuale, trimiterea 
sa în spațiu ar fi, în teorie cel puțin, un pas spre descoperirea de 
noi modalități de a combate această bacterie înai
să dezvolte soluții de apărare.  

MRSA este de fapt o mutație recentă de bacterie a Stafilococus 
aureus. Prin toxinele sale S. aureus poate cauza diferite 
afecțiuni, de la reacții cutanate până la septicemii grave. Anual, 
90.000 de americani sunt infectați cu MRSA, iar 20.000 dintre 
aceștia pierd din păcate lupta cu această bacterie.
sciencealert.com/ 

 

De ce a crescut procentul de cancere la 
copii cu 40% în ultimii 16 ani?

 
 

Dr. Denis Henshaw
 
         Cancerul pare a fi o ciumă a lumii moderne. 
toții că înaintaşii noştri puteau fi afectaţi letal de această 
boală (ciuma), dar se pare că ei nu au suferit de cancer, cel 
puţin nu la rata cu care se confruntă acum omenirea.
 

n anul 1900, doar 64 din 100.000 de oameni mureau de 
cancer. Acum rata mortalităţii pentru această boală atinge 
cifra de 200 la 100.000 de oameni, anual. Şi dacă se 

examinează orice societate umană înainte de anul 1900, se va 
observa că îmbolnăvirile de cancer erau uimitor de rare. 
 
După toate aparenţele, există ceva în viaţa modernă care ne face 
mai susceptibili la cancer. Bineînţeles, ştiinţa a oferit anumite 
explicaţii pentru această tendinţă, şi care nu sunt fără valoare. 
Este posibil ca omul din epoca modernă să sufere mai mult de 
cancer din cauză că pur şi simplu este capabil să trăiască mai 
mult. Însă indiferent de cât de sănătos eşti, şansele de a muri de 
cancer cresc pe măsura înaintării în vârstă; iar înainte de 
revoluţia industrială, majoritatea oamenilor nu trăiau prea mult.
 
Un alt factor care se poate lua în considerare este limitarea 
cunoaşterii medicale din trecut. Fără tehnologia modernă, au 
existat multe cazuri de cancer care nu au putut fi diagnosticate. 
Până în secolul XX, disecţia era considerată tabu sau era 
interzisă în mod absolut în multe societăţi. Astfel că dacă 
simptomele nu se puteau observa la suprafaţa trupului, era 
dificil de diagnosticat cineva cu cancer 
 
Cu toate acestea, este o problemă cu ambele idei de mai sus.
Deşi cu certitudine acestea explică un anumit procent din 
diagnosticele de cancer din zilele noastre, totu
aplicabile ratei cazurilor de cancer care se observă la copiii de 
astăzi. În septembrie 2016, cercetătorii din cadrul organizaţiei 
caritabile Children with Cancer UK au publicat date pe acest 
subiect pentru prima dată. Ei au observat că în prezent există în 

Î 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017

țiile din acest mediu pot 
lt mai repede. 

șteptăm ca MRSA să dezvolte o nouă mutație 
aici, pe Pământ, ca răspuns la medicamente actuale, trimiterea 

țiu ar fi, în teorie cel puțin, un pas spre descoperirea de 
ți de a combate această bacterie înainte ca aceasta 

ție recentă de bacterie a Stafilococus 
aureus. Prin toxinele sale S. aureus poate cauza diferite 

țiuni, de la reacții cutanate până la septicemii grave. Anual, 
ți cu MRSA, iar 20.000 dintre 

știa pierd din păcate lupta cu această bacterie. sursa: 

De ce a crescut procentul de cancere la 
copii cu 40% în ultimii 16 ani? 

Dr. Denis Henshaw 

Cancerul pare a fi o ciumă a lumii moderne. Știm cu 
ții că înaintaşii noştri puteau fi afectaţi letal de această 

boală (ciuma), dar se pare că ei nu au suferit de cancer, cel 
puţin nu la rata cu care se confruntă acum omenirea.  

n anul 1900, doar 64 din 100.000 de oameni mureau de 
cancer. Acum rata mortalităţii pentru această boală atinge 
cifra de 200 la 100.000 de oameni, anual. Şi dacă se 

examinează orice societate umană înainte de anul 1900, se va 
ncer erau uimitor de rare.  

După toate aparenţele, există ceva în viaţa modernă care ne face 
mai susceptibili la cancer. Bineînţeles, ştiinţa a oferit anumite 
explicaţii pentru această tendinţă, şi care nu sunt fără valoare. 

modernă să sufere mai mult de 
cancer din cauză că pur şi simplu este capabil să trăiască mai 
mult. Însă indiferent de cât de sănătos eşti, şansele de a muri de 
cancer cresc pe măsura înaintării în vârstă; iar înainte de 

oamenilor nu trăiau prea mult. 

Un alt factor care se poate lua în considerare este limitarea 
cunoaşterii medicale din trecut. Fără tehnologia modernă, au 
existat multe cazuri de cancer care nu au putut fi diagnosticate. 

nsiderată tabu sau era 
interzisă în mod absolut în multe societăţi. Astfel că dacă 
simptomele nu se puteau observa la suprafaţa trupului, era 
dificil de diagnosticat cineva cu cancer postmortem. 

Cu toate acestea, este o problemă cu ambele idei de mai sus. 
Deşi cu certitudine acestea explică un anumit procent din 
diagnosticele de cancer din zilele noastre, totuși nu sunt 
aplicabile ratei cazurilor de cancer care se observă la copiii de 
astăzi. În septembrie 2016, cercetătorii din cadrul organizaţiei 

au publicat date pe acest 
subiect pentru prima dată. Ei au observat că în prezent există în 

Marea Britanie cu 1.300 de copii cu cancer mai mult decât 
existau în 1998, fapt care reprezintă o creştere cu 40%. 
Creşterea numărului de cazuri includea adolescenţi şi tineri, cu 
vârste între 15-24 de ani. 
  
După cum spunea dr. Denis Henshaw, consilier în cadrul 
Children with Cancer, UK: „Poluarea aerului este de departe 
cel mai mare factor de risc, dând o creştere de 40% a 
numărului de cazuri, dar alte elemente ale stilului modern de 
viaţă sunt de asemenea implicate. Printre acestea se numără 
obezitatea, pesticidele şi solvenţii inhalaţi în timpul sarcinii, 
afectarea ritmului circadian printr-o luminozitate prea mare 
noaptea, radiaţiile de la examene radiografice sau prin CT, 
fumatul în timpul sarcinii şi după aceasta, câmpurile magnetice 
de la liniile de înaltă tensiune, gadget-
radiaţiile telefonului mobil. Când privim cazurile de cancer 
cum ar fi leucemia la copii, nu este nicio îndoială că factorii de 
mediu joacă un rol important. Suntem şocaţi de cifre (numărul 
cazurilor – n.r.), şi din păcate acestea se datorează stilului 
modern de viaţă. Multe aspecte de pe lista factorilor de mediu 
ca şi cauze (ale cancerului) sunt cunoscute a fi carcinogene, 
cum ar fi poluarea aerului ori pesticidele şi solvenţii. S
realizat studii serioase în care s-a căutat o corelaţie între dieta 
mamei şi afectarea ADN-ului, detectabilă în sângele de cordon 
ombilical. Știm că lumina în timpul nop
pentru trup, motiv pentru care cei care lucrează în schimbul 
trei au o sănătate fragilă.” 
 
Rata crescută a cazurilor de cancer la copii vine să contrazică 
ideea că numărul general al îmbolnăvirilor de cancer ar fi în 
creștere vertiginoasă deoarece oamenii ajung la vârste mai 
înaintate în lumea modernă. Aceste statistici contestă de 
asemenea noţiunea că rata cancerelor creşte deoarece tehnologia 
şi cunoaşterea medicală fac mai uşor de diagnosticat un caz de 
cancer.  
 
Dr. Henshaw a argumentat că unele dintre aceste cazuri de 
cancere la copii pot fi explicate prin ipotezele enun
dar cu siguranță nu toate – este totuşi vorba de copii care trăiesc 
în ţări dezvoltate din lumea modernă. Cât de mult timp poate să 
treacă de la apariția unei simptomatologii și până la prezentarea 
la medic, unde copiii primesc nivelul adecvat de îngrijire 
medicală pentru identificarea cancerului? Cel mai probabil 
destul de puțin. Astfel, dacă rata cazurilor de cancer la copii 
creşte, este evident că aceasta se petrece din cauza factorilor de 
mediu, iar aceşti factori afectează oamenii de toate vârstele. 
 
Putem afirma că, în majoritatea cazurilor, îmbolnăvirea de 
cancer nu apare de la sine, fără vreo cauză. Apare când trăieşti 
într-o lume în care a fi expus la toxine este aproape de ne
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Marea Britanie cu 1.300 de copii cu cancer mai mult decât 
existau în 1998, fapt care reprezintă o creştere cu 40%. 

e cazuri includea adolescenţi şi tineri, cu 

După cum spunea dr. Denis Henshaw, consilier în cadrul 
Poluarea aerului este de departe 

cel mai mare factor de risc, dând o creştere de 40% a 
mărului de cazuri, dar alte elemente ale stilului modern de 

viaţă sunt de asemenea implicate. Printre acestea se numără 
obezitatea, pesticidele şi solvenţii inhalaţi în timpul sarcinii, 

o luminozitate prea mare 
radiaţiile de la examene radiografice sau prin CT, 

fumatul în timpul sarcinii şi după aceasta, câmpurile magnetice 
-urile de acasă şi probabil 

Când privim cazurile de cancer 
ucemia la copii, nu este nicio îndoială că factorii de 

mediu joacă un rol important. Suntem şocaţi de cifre (numărul 
n.r.), şi din păcate acestea se datorează stilului 

Multe aspecte de pe lista factorilor de mediu 
ale cancerului) sunt cunoscute a fi carcinogene, 

cum ar fi poluarea aerului ori pesticidele şi solvenţii. S-au 
a căutat o corelaţie între dieta 

ului, detectabilă în sângele de cordon 
că lumina în timpul nopții este foarte nocivă 

pentru trup, motiv pentru care cei care lucrează în schimbul 

Rata crescută a cazurilor de cancer la copii vine să contrazică 
ideea că numărul general al îmbolnăvirilor de cancer ar fi în 

ștere vertiginoasă deoarece oamenii ajung la vârste mai 
înaintate în lumea modernă. Aceste statistici contestă de 

unea că rata cancerelor creşte deoarece tehnologia 
şi cunoaşterea medicală fac mai uşor de diagnosticat un caz de 

Dr. Henshaw a argumentat că unele dintre aceste cazuri de 
cancere la copii pot fi explicate prin ipotezele enunțate mai sus, 

este totuşi vorba de copii care trăiesc 
în ţări dezvoltate din lumea modernă. Cât de mult timp poate să 

ția unei simptomatologii și până la prezentarea 
la medic, unde copiii primesc nivelul adecvat de îngrijire 

lă pentru identificarea cancerului? Cel mai probabil 
țin. Astfel, dacă rata cazurilor de cancer la copii 

creşte, este evident că aceasta se petrece din cauza factorilor de 
mediu, iar aceşti factori afectează oamenii de toate vârstele.  

firma că, în majoritatea cazurilor, îmbolnăvirea de 
cancer nu apare de la sine, fără vreo cauză. Apare când trăieşti 

o lume în care a fi expus la toxine este aproape de ne-evitat. 
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Mexicul a oprit vaccinarea nou
născuților, după ce doi bebeluși au murit 

iar șase sunt în stare gravă
 

         Preventiv, autoritatile medicale mexicane au stopat 
vaccinarea bebelusilor, dupa ce s-au inregsitrat doua 
decesesului, iar 31 dintre ei au avut reac
noaptea respectivă, conform Institutului Mexican pentru 
Securitate Socială. 

intre bebelușii spitalizați, șase se află în stare gravă, iar 
23 în stare stabilă, susține agenția medicală, relatează 
site-ul Los Angeles Times. 

Cauza care a provocat aceste reacţii adverse rămâne încă 
necunoscută. Ca metodă preventivă, autorităţile au oprit 
administrarea vaccinului la nivel naţional – activenews.ro

http://vremuritulburi.com/2015/05/14/mexicul-opreste-vaccinarea-nou
doi-bebelusi-au-murit-iar-sase-sunt-in-stare-grava/ 

 

Lucruri uimitoare despre corpul nostru 
descoperite de oamenii de știință…

 
Mădălina DIACONU

 
Medici din întreaga lume s-au confruntat de secole cu ideea 
vieţii de după moarte, existenţa sufletului şi a simţurilor omului 
după ce acesta părăseşeşte corpul fizic. Au fost fascinaţi de 
complexitatea corpului uman, o adevărată inginerie greu de 
înţeles în întregime. Au fost întocmite zeci de ipoteze despre 
cum şi de ce a fost creat corpul uman, cum funcţionează şi de ce 
apar problemele de sănătate, s-au realizat mii de cercetări, în 
prezent existând certitudini științifice acceptate de întreaga 
omenire. Toate aceste cercetări au dus la întocmirea unor liste 
despre cele mai interesante calități sau fenomene care se petrec 
în corpului uman. 
50 de lucruri uimitoare despre corpul uman! 
 
1. Când o persoană moare, auzul este ultimul simţ perceput. 
Văzul este primul care dispare. 
2. Celulele care compun creierul uman pot absorbi de până la 5 
ori mai multă informaţie decât cuprinde toată Enciclopedia 
Britanică. 
3. Corpul omenesc eliberează în 30 de minute destulă energie 
cât să încălzeşti un litru de apă. 
4. Cea mai mare celulă a corpului este ovulul, iar cea mai mică 
spermatozoidul. 
5. Corpul unui om are: destul potasiu pentru a provoca explozia 
unui tun de jucărie; destul zahăr pentru a umple un borcan; 
destulă grăsime pentru a face şapte bucăţi de săpun; destul fier 
pentru a face un cui; destul sulf pentru a deparazita u
6. Corpul utilizează 300 muşchi pentru a ţine corpul în poziţie 

D
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și au murit 

șase sunt în stare gravă 

Preventiv, autoritatile medicale mexicane au stopat 
au inregsitrat doua 

decesesului, iar 31 dintre ei au avut reacții adverse în 
ului Mexican pentru 

șii spitalizați, șase se află în stare gravă, iar 
ține agenția medicală, relatează 

Cauza care a provocat aceste reacţii adverse rămâne încă 
ventivă, autorităţile au oprit  

activenews.ro 

nou-nascutilor-dupa-ce-

Lucruri uimitoare despre corpul nostru 
știință… 

Mădălina DIACONU 

au confruntat de secole cu ideea 
vieţii de după moarte, existenţa sufletului şi a simţurilor omului 
după ce acesta părăseşeşte corpul fizic. Au fost fascinaţi de 
complexitatea corpului uman, o adevărată inginerie greu de 
înţeles în întregime. Au fost întocmite zeci de ipoteze despre 

i de ce a fost creat corpul uman, cum funcţionează şi de ce 
au realizat mii de cercetări, în 

științifice acceptate de întreaga 
omenire. Toate aceste cercetări au dus la întocmirea unor liste 

ți sau fenomene care se petrec 

 

1. Când o persoană moare, auzul este ultimul simţ perceput. 

absorbi de până la 5 
ori mai multă informaţie decât cuprinde toată Enciclopedia 

3. Corpul omenesc eliberează în 30 de minute destulă energie 

4. Cea mai mare celulă a corpului este ovulul, iar cea mai mică 

5. Corpul unui om are: destul potasiu pentru a provoca explozia 
unui tun de jucărie; destul zahăr pentru a umple un borcan; 
destulă grăsime pentru a face şapte bucăţi de săpun; destul fier 
pentru a face un cui; destul sulf pentru a deparazita un câine. 
6. Corpul utilizează 300 muşchi pentru a ţine corpul în poziţie 

stabilă, dreaptă. 
7. Creierul continuă să transmită semnale sub formă de 
impulsuri electrice timp de aproximativ 37 de ore după 
moarte. 
8. Dacă cantitatea de apă din corpul omenesc 
îţi va fi sete, iar dacă este redusă cu 10% vei muri.
9. Dacă toţi cei 600 de muşchi ai corpului uman s
acelaşi timp şi în aceeasi direcţie, omul ar putea ridica o 
greutate de 25 de tone. 
10. De-a lungul unei vieţi, o persoană îşi petrece 6 ani visând.
11. Din punct de vedere fizic o femeie poate naşte treizeci şi 
cinci de copii de-a lungul vietii. 
12. Dinţii unui om sunt tari aproape ca piatra.
13. Durata vieţii unei celule intestinale este de 12 ore. Cea a 
unei celule a peretelui stomacului este de două zile. O celulă din 
piele trăieşte 4 săptămâni. O celulă nervoasă poate trăi până la 
60 de ani. 
14. Durerea de cap nu este o scuză bună pentru a nu face sex, 
pentru că endorfinele eliberate în timpul actului sexual au efect 
analgezic. 
15. Fătul visează aproape tot timpul. Cei care sunt născuti 
prematur vor visa mai mult la maturitate.
16. Femeile care citesc romane de dragoste fac sex de două ori 
mai des decât cele care nu acceptă acest tip de literatură.
17. Femurul este mai tare decât betonul.
18. Greutatea corpului omenesc este de 50 de ori mai mare 
decât a cea a creierului. 
19. În corpul uman există suficient fosfor pentru a crea 250 de 
chibrituri. 
20. În corpul uman sunt mai mult de 12.000 de km de vase de 
sânge. 
21. În timpul unui orgasm obişnuit consumi 112 calorii, iar un 
orgasm mimat consumă 315 calorii. 
22. Înalţimea omului variază în timpul zilei. Dimineaţa suntem 
cu un cm mai înalţi decât seara. Acest lucru se întâmplă 
deoarece discurile intervertebrale se “tasează” a
în picioare, datorită greutăţii propriului corp.
23. Inima bate de aproximativ 2.700.000.000 de ori de
vieţii. 
24. Inima femeii bate mai repede decât cea a bărbatului.
25. Inima continuă să bată după ce este scoasă din corp. Chiar 
dacă este tăiată în bucăţi, muşchii inimii vor continua să bată.
26. Lungimea medie a penisului este de 3 ori lungimea 
degetului mare de la mână. 
27. Mai mult de un miliard de bacterii sunt pe fiecare labă a 
piciorului. 
28. Majoritatea bărbaţilor petrec 3.300 ore din viaţă pentru a se 
bărbieri. Dacă nu ar fi bărbierită, barba ar putea ajunge la 9 
metri într-o viaţă de om. 
29. Mandibula este cel mai dur os din organism.
30. Muşchiul ochiului este cel mai rapid din organism. El se 
contractă în mai puţin de o sutime de secundă.
31. Nu se poate strănuta cu ochii deschişi.
32. Numărul de neuroni din creierul uman este astronomic, 
aceste ajunge la 100 de miliarde de celule nervoase.
33. Omul are aproximativ 76 000 de fire de păr pe cap.
34. O persoană obişnuită respiră cam 74 de milioane de litri de 
aer de-a lungul vieţii. 
35. Oamenii sunt singurii care fac sex stând faţă în faţă.
36. Pe un centimetru pătrat de piele se află aproximativ şase 
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7. Creierul continuă să transmită semnale sub formă de 
impulsuri electrice timp de aproximativ 37 de ore după 

8. Dacă cantitatea de apă din corpul omenesc este redusă cu 1% 
îţi va fi sete, iar dacă este redusă cu 10% vei muri. 
9. Dacă toţi cei 600 de muşchi ai corpului uman s-ar încorda în 
acelaşi timp şi în aceeasi direcţie, omul ar putea ridica o 

nă îşi petrece 6 ani visând. 
11. Din punct de vedere fizic o femeie poate naşte treizeci şi 

12. Dinţii unui om sunt tari aproape ca piatra. 
13. Durata vieţii unei celule intestinale este de 12 ore. Cea a 

etelui stomacului este de două zile. O celulă din 
piele trăieşte 4 săptămâni. O celulă nervoasă poate trăi până la 

14. Durerea de cap nu este o scuză bună pentru a nu face sex, 
pentru că endorfinele eliberate în timpul actului sexual au efect 

15. Fătul visează aproape tot timpul. Cei care sunt născuti 
prematur vor visa mai mult la maturitate. 
16. Femeile care citesc romane de dragoste fac sex de două ori 
mai des decât cele care nu acceptă acest tip de literatură. 

are decât betonul. 
18. Greutatea corpului omenesc este de 50 de ori mai mare 

19. În corpul uman există suficient fosfor pentru a crea 250 de 

În corpul uman sunt mai mult de 12.000 de km de vase de 

pul unui orgasm obişnuit consumi 112 calorii, iar un 

22. Înalţimea omului variază în timpul zilei. Dimineaţa suntem 
cu un cm mai înalţi decât seara. Acest lucru se întâmplă 
deoarece discurile intervertebrale se “tasează” atunci când stăm 
în picioare, datorită greutăţii propriului corp. 
23. Inima bate de aproximativ 2.700.000.000 de ori de-a lungul 

24. Inima femeii bate mai repede decât cea a bărbatului. 
25. Inima continuă să bată după ce este scoasă din corp. Chiar 
dacă este tăiată în bucăţi, muşchii inimii vor continua să bată. 
26. Lungimea medie a penisului este de 3 ori lungimea 

27. Mai mult de un miliard de bacterii sunt pe fiecare labă a 

or petrec 3.300 ore din viaţă pentru a se 
bărbieri. Dacă nu ar fi bărbierită, barba ar putea ajunge la 9 

29. Mandibula este cel mai dur os din organism. 
30. Muşchiul ochiului este cel mai rapid din organism. El se 

puţin de o sutime de secundă. 
31. Nu se poate strănuta cu ochii deschişi. 
32. Numărul de neuroni din creierul uman este astronomic, 
aceste ajunge la 100 de miliarde de celule nervoase. 
33. Omul are aproximativ 76 000 de fire de păr pe cap. 

obişnuită respiră cam 74 de milioane de litri de 

35. Oamenii sunt singurii care fac sex stând faţă în faţă. 
36. Pe un centimetru pătrat de piele se află aproximativ şase 
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milioane de celule, 5000 de receptori, 15 glande sebacee, 200 
fibre nociceptive (pentru durere), 10-25 receptori tactili şi 
corpusculi termosensibili, patru metri de fibre nervoase, un 
metru de vase sanguine, şi peste 100 de glande sudoripare.
37. Persoanele dreptace trăiesc, în medie, cu nouă ani mai mult 
decât cei stângaci. 
38. Pielea cântăreşte în medie cam de 2 ori cât creierul aceleiaşi 
persoane. 
39. Puse cap la cap venele, arterele şi capilarele unui adult ar 
ajunge pentru înconjurul Pământului de aproape patru ori
40. Sunt necesare aproximativ 200.000 de încrun
apariţia unui rid permanent deasupra sprâncenelor.
41. Toti bebeluşii se nasc cu ochii albaştri. După câteva ore de 
la naştere, culoarea se poate schimba. Majoritatea oamenilor 
ajung până la urmă sa aibă ochi de altă culoare. 
42. Un creier uman generează mai multe impulsuri electrice 
într-o zi decât toate telefoanele din lume. 
43. Un strănut iese din gură cu o viteză de peste 965 km/h.
44. Urechile pot distinge peste 300 000 de tonalităţi.
45. Dacă saliva nu poate dizolva ceva, atunci nici nu pu
simţi gustul. 
46. După mesele bogate se spune că auzul nostru scade. Nu mai 
percepem sunetele din jurul nostru la fel de bine, chiar şi atenţia 
scade. 
47. Îţi foloseşti aproximativ 200 de muşchi când faci un pas 
mergând. 
48. Matematicianul John von Neumann a calculat că mintea 
umană poate inmagazina 280 de catralioane de biţi de memorie.
49. Mozart îţi scria întreaga operă muzicală în minte, auzind şi 
perfecţionând fiecare notă în parte, şi abia apoi o aşternea pe 
hârtie. 
50. O persoană din 2 miliarde va trăi până la vârsta de 116 ani 
sau mai mult. surse:m.caplimpede.ro, medicinetoday, sciencemag.org
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Prof. Adrian GORINCIOI
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În ultimul timp problema alimentaţiei devine din ce

ce mai actuală, tot mai des apar copii supraponderali, 
afectaţi de diferite boli gastrointenstinale, cardiovasculare, 
care nu sunt decât rezultatul alimentaţiei incorecte.
 

unoscând importanţa alimentaţiei în creşterea şi 
dezvoltarea normală a organismului am hotărât să 
propun acest articol atât părinţilor şi profesorilor, cât şi 

studenţilor şi elevilor, care de fapt sunt cel mai vulnerabil 
segment al societăţii. 

Pentru om, sursa de energie o constituie alimentele. Hrana 
consumată ar trebui să conţină într-o proporţie adecvată cele 
două tipuri de substanţe nutritive: energetice şi plastice, adică 
de construcţie. Când între nevoile nutritive ale organismului şi 
alimentele consumate se realizează o concordanţă perfectă, 
atunci avem o alimentaţie corectă, raţională, echilibrată. Există 
însă, multi oameni care nu cunosc regulile unei alimentaţii 

C
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milioane de celule, 5000 de receptori, 15 glande sebacee, 200 
25 receptori tactili şi 

corpusculi termosensibili, patru metri de fibre nervoase, un 
metru de vase sanguine, şi peste 100 de glande sudoripare. 
37. Persoanele dreptace trăiesc, în medie, cu nouă ani mai mult 

38. Pielea cântăreşte în medie cam de 2 ori cât creierul aceleiaşi 

39. Puse cap la cap venele, arterele şi capilarele unui adult ar 
ajunge pentru înconjurul Pământului de aproape patru ori 
40. Sunt necesare aproximativ 200.000 de încruntări pentru 
apariţia unui rid permanent deasupra sprâncenelor. 
41. Toti bebeluşii se nasc cu ochii albaştri. După câteva ore de 
la naştere, culoarea se poate schimba. Majoritatea oamenilor 

 
generează mai multe impulsuri electrice 

43. Un strănut iese din gură cu o viteză de peste 965 km/h. 
44. Urechile pot distinge peste 300 000 de tonalităţi. 
45. Dacă saliva nu poate dizolva ceva, atunci nici nu putem 

46. După mesele bogate se spune că auzul nostru scade. Nu mai 
percepem sunetele din jurul nostru la fel de bine, chiar şi atenţia 

47. Îţi foloseşti aproximativ 200 de muşchi când faci un pas 

mann a calculat că mintea 
umană poate inmagazina 280 de catralioane de biţi de memorie. 
49. Mozart îţi scria întreaga operă muzicală în minte, auzind şi 
perfecţionând fiecare notă în parte, şi abia apoi o aşternea pe 

a trăi până la vârsta de 116 ani 
surse:m.caplimpede.ro, medicinetoday, sciencemag.org 

 

Adrian GORINCIOI 
Lic. Teor. “G. Călinescu” -  Chișinău 

În ultimul timp problema alimentaţiei devine din ce în 
ce mai actuală, tot mai des apar copii supraponderali, 
afectaţi de diferite boli gastrointenstinale, cardiovasculare, 
care nu sunt decât rezultatul alimentaţiei incorecte.  

unoscând importanţa alimentaţiei în creşterea şi 
organismului am hotărât să 

propun acest articol atât părinţilor şi profesorilor, cât şi 
studenţilor şi elevilor, care de fapt sunt cel mai vulnerabil 

Pentru om, sursa de energie o constituie alimentele. Hrana 
o proporţie adecvată cele 

două tipuri de substanţe nutritive: energetice şi plastice, adică 
de construcţie. Când între nevoile nutritive ale organismului şi 
alimentele consumate se realizează o concordanţă perfectă, 

rectă, raţională, echilibrată. Există 
însă, multi oameni care nu cunosc regulile unei alimentaţii 

raţionale, iar cei care le cunosc, de obicei nu prea le aplică.
categoria greşelilor nutriţionale frecvente, una mai deosebită ar 
fi consumarea unei cantităţi mari de proteine şi a unei cantităţi 
insuficiente de carbohidraţi. Carbohidraţii (glucidele, 
zaharurile) reprezintă principale resurse energetice imediate a
organismului.  

Oamenii şi-au pierdut o parte din instinctul de a se alimenta 
exact cât au nevoie. De vină, probabil este evoluţia tehnologică 
care ne determină să fim mai sedentari şi ne pune la dispoziţie o 
întreagă gamă de alimente hipercalorice. 

O alimentaţie abundentă conduce în mod inevitabil la 
acumularea de kilograme sub formă de ţesut adipos, în timp ce 
o alimentaţie insuficientă (cantitativ, dar şi calitativ) atrage după 
sine pierderea masei musculare. Alimentaţia trebuie să conţină
următoarele categorii de elemente: glucide (carbohidrati sau 
zaharuri), grăsimi (lipide), proteine. 
elemente care construiesc corpul nostru, găsindu
oase, piele, creier, ficat, inimă. Noi le ob
alimentele de origine vegetală (fasole, mazăre, nuci, cereale, 
soia), ele trebue să constitue doar 20% din alimentaţia noastră 
zilnică. Un elev, aflat în creştere, are nevoie numai de 100 g de 
proteine pe zi. În completare sunt necesare şi fibre vegetale. 
Fibrele alimentare sunt o categorie de carbohidraţi proveniţi din
alimentele de origine vegetală: fructe, 
Aceşti carbohidraţi nu pot fi atacaţi şi
tubul digestiv. Ele ajută la stimularea digestiei, reducerea 
nivelului de colesterol în sânge, prevenirea
şi controlarea glicemiei. 

Unul din factorii principali ai unei alimentaţii echilibrate şi 
corecte, este crearea condiţiilor potrivite pentru ca alimentele 
consumate să fie bine digerate apoi pe
ştiut, că toate procesele fiziologice sunt conduse de sistemul 
nervos. De aceea, atitudinea corectă faţă de masă şi de 
atmosfera care domneşte în timpul ei, au o influenţă puternică 
asupra procesului de digestie şi de asimilare a h
activitate străină mesei frânează pofta de mâncare. Emoţiile 
puternice, oboseala, necazurile, preocupările, certurile sunt 
duşmanii cei mai mari, ai unei bune digestii.

În procesul digestiei, mastecarea hranei este un act mai 
important decât se crede. La mulţi oameni, mai ales la cei foarte 
grăbiţi, mastecarea se face în ritm repezit şi bucăţi întregi de 
mâncare, abia înmuiate în salivă, trec în esofag şi ajung în 
stomac. Astfel alimentele rămân timp mai îndelungat în stomac, 
se digera greu şi se asimilează rău. Dar importanţa mestecatului 
nu se limitează numai la mărunţirea hranei. Procesul de 
masticație stimulează secreţia sucurilor digestive (gastrice) şi 
mişcările peristaltice ale stomacului şi intestinului, care are un 
rol deosebit de însemnat în digerarea alimentelor. 

Alimentele pentru a fi prelucrate (digestie şi absorbţie) 
necesită consum energetic. Acesta se numeste ADS (acţiune 
dinamică specifică). 

"Nevoile energetice" includ nevoi ale organismului pentru:
 1. "metabolismul bazal" - (pentru circulaţie, respiraţie, 

menţinerea tonusului muscular, şi pentru necesităţile de 
supraveţuire ale tuturor celulelor).  

 2. activitatea musculară.  
3.  termoreglarea (menţinerea temperaturii normale a 

organismului). 
 Acţiunea Dinamică Specifică a alimentelor = consumul 

energetic pentru digestia şi absorbţia hranei. Necesităţile 
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raţionale, iar cei care le cunosc, de obicei nu prea le aplică. Din 
categoria greşelilor nutriţionale frecvente, una mai deosebită ar 
fi consumarea unei cantităţi mari de proteine şi a unei cantităţi 
insuficiente de carbohidraţi. Carbohidraţii (glucidele, 
zaharurile) reprezintă principale resurse energetice imediate ale 

au pierdut o parte din instinctul de a se alimenta 
exact cât au nevoie. De vină, probabil este evoluţia tehnologică 
care ne determină să fim mai sedentari şi ne pune la dispoziţie o 
întreagă gamă de alimente hipercalorice.  

O alimentaţie abundentă conduce în mod inevitabil la 
acumularea de kilograme sub formă de ţesut adipos, în timp ce 
o alimentaţie insuficientă (cantitativ, dar şi calitativ) atrage după 
sine pierderea masei musculare. Alimentaţia trebuie să conţină 

toarele categorii de elemente: glucide (carbohidrati sau 
zaharuri), grăsimi (lipide), proteine. Proteinele sunt acele 
elemente care construiesc corpul nostru, găsindu-se în muşchi, 
oase, piele, creier, ficat, inimă. Noi le obținem, în special, din 

mentele de origine vegetală (fasole, mazăre, nuci, cereale, 
soia), ele trebue să constitue doar 20% din alimentaţia noastră 
zilnică. Un elev, aflat în creştere, are nevoie numai de 100 g de 

În completare sunt necesare şi fibre vegetale. 
sunt o categorie de carbohidraţi proveniţi din 

 legume, cereale integrale. 
Aceşti carbohidraţi nu pot fi atacaţi şi digeraţi de enzimele din 

. Ele ajută la stimularea digestiei, reducerea 
prevenirea cancerului de colon 

Unul din factorii principali ai unei alimentaţii echilibrate şi 
corecte, este crearea condiţiilor potrivite pentru ca alimentele 
consumate să fie bine digerate apoi perfect asimilate. Trebuie 
ştiut, că toate procesele fiziologice sunt conduse de sistemul 
nervos. De aceea, atitudinea corectă faţă de masă şi de 
atmosfera care domneşte în timpul ei, au o influenţă puternică 
asupra procesului de digestie şi de asimilare a hranei. Orice 
activitate străină mesei frânează pofta de mâncare. Emoţiile 
puternice, oboseala, necazurile, preocupările, certurile sunt 
duşmanii cei mai mari, ai unei bune digestii. 

În procesul digestiei, mastecarea hranei este un act mai 
e crede. La mulţi oameni, mai ales la cei foarte 

grăbiţi, mastecarea se face în ritm repezit şi bucăţi întregi de 
mâncare, abia înmuiate în salivă, trec în esofag şi ajung în 
stomac. Astfel alimentele rămân timp mai îndelungat în stomac, 

se asimilează rău. Dar importanţa mestecatului 
nu se limitează numai la mărunţirea hranei. Procesul de 

ție stimulează secreţia sucurilor digestive (gastrice) şi 
mişcările peristaltice ale stomacului şi intestinului, care are un 

nat în digerarea alimentelor.  
Alimentele pentru a fi prelucrate (digestie şi absorbţie) 

necesită consum energetic. Acesta se numeste ADS (acţiune 

"Nevoile energetice" includ nevoi ale organismului pentru:  
(pentru circulaţie, respiraţie, 

menţinerea tonusului muscular, şi pentru necesităţile de 

3.  termoreglarea (menţinerea temperaturii normale a 

Acţiunea Dinamică Specifică a alimentelor = consumul 
energetic pentru digestia şi absorbţia hranei. Necesităţile 
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energetice sunt acoperite de zaharuri, grăsimi şi proteine. În 
medie, un adult are nevoie, în împrejurări normale (fără frig sau 
efort fizic semnificativ) de circa 3500 Kcal/zi.
folosite nu numai pentru a măsura energia utilizată de organism 
ci şi pentru a cunoaşte conţinutul energetic al alimentelor.

Chiar şi atunci când o persoană este trează şi stă întinsă, 
complet relaxată, fără a mânca ceva, numai prin menţinerea 
vieţii este necesară o cantitate apreciabilă de energie, cunoscută 
sub numele de “rata metabolică de bază”. La o persoană 
obișnuită, această rată este de 1200-1800 calorii, ceea ce 
reprezintă mai mult de jumatate din cantitatea de energie 
cheltuită zilnic. Creierul este responsabil pentru o cincime din 
totalul ratei metabolice de bază. Dar, spre deosebire de alte părti 
ale corpului, cum ar fi mușchii, de exemplu, cantitatea de 
energie folosită de creier ramâne cam aceeaşi în cursul zilei, 
chiar şi atunci când mental suntem activi.   

"Nevoile plastice" - includ nevoile de regenerare pentru 
toate structurile organismului. Toate celulele, cu excepţia celor 
nervoase, sunt înlocuite în mod periodic. Aceste nevoi
sunt acoperite de proteine, apă, săruri minerale, şi vitamine şi de 
unele grăsimi şi zaharuri.  

O altă abatere este nerespectarea orelor de masă. Multi 
oameni nici nu se gândesc ce importanţa are ora fixă pentru 
masă. Organismul se obişnuieşte repede cu luarea meselor la 
orele fixate dinainte. În aceste cazuri, la orele de masă, secreţia 
sucurilor gastrice începe cu mult înainte. Digestia şi asimilarea 
hranei se fac în condiţii optime, organismul se dezvolta normal 
la copii, iar celor maturi le asigură sănătate şi putere de muncă.

Unii renunţă la micul dejun sau îl iau la ore diferite. Este o 
greşeală să depui efortul maxim de muncă pe stomacul gol, iar 
mai tarziu să-ţi supraîncarci aparatul digestiv cu cantităţi mai 
mari de alimente, care nici nu pot fi bine digerate. O alimentaţie 
neregulată, haotică, tulbură activitatea aromonioasă a organelor 
digestive, produce în organism dezechilibru şi poate genera 
multe boli. 

În mod normal masa trebuie să se ia de trei ori pe zi, cu 
gustări între ele. Ea se va repartiza astfel: dejunul 
prânzul – 50% și cina – 20%. Hrana trebuie să fie variată şi să 
cuprindă toate substanţele nutritive în proporţii potrivite cu 
nivelul fiecarui organism. Cu cât mai variată este hrana cu atat 
mai multe substanţe nutritive, săruri minerale şi vitamine va 
primi organismul. Numai dacă se combină produsele de origine 
animală şi vegetală, raţia alimentară poate să asigure substanţele 
nutritive necesare. 

Când în alimentaţie predomină un singur tip de produs, 
când felurile de mâncare sunt monotone, ca gust şi compoziţie 
chimică, se ajunge la rezultate negative nedorite: pierdem pofta 
de mâncare, masa ne plictiseste, uneori ne produce greată, 
digestia se face greu şi asimilarea hranei este redusă. De aceea, 
regimurile exclusiviste nu sunt raţionale. Omul trebuie să 
folosească echilibrat atât produse de origine animală cât şi de 
origine vegetală. 

Cantitatea de hrană de care are nevoie omul depinde de 
vârstă, sex, greutate, tipul muncii, climă etc. În principiu se 
recomandă ca hrana să corespundă cu cheltuială de energie
organismului.  

Organismul nostru, în special ficatul, este ca o uzină 
biochimică. El poate produce majoritatea substanţelor necesare 
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energetice sunt acoperite de zaharuri, grăsimi şi proteine. În 
medie, un adult are nevoie, în împrejurări normale (fără frig sau 

emnificativ) de circa 3500 Kcal/zi.  Caloriile sunt 
folosite nu numai pentru a măsura energia utilizată de organism 
ci şi pentru a cunoaşte conţinutul energetic al alimentelor. 

Chiar şi atunci când o persoană este trează şi stă întinsă, 
relaxată, fără a mânca ceva, numai prin menţinerea 

vieţii este necesară o cantitate apreciabilă de energie, cunoscută 
ică de bază”. La o persoană 

1800 calorii, ceea ce 
jumatate din cantitatea de energie 

cheltuită zilnic. Creierul este responsabil pentru o cincime din 
totalul ratei metabolice de bază. Dar, spre deosebire de alte părti 

șchii, de exemplu, cantitatea de 
mâne cam aceeaşi în cursul zilei, 

includ nevoile de regenerare pentru 
toate structurile organismului. Toate celulele, cu excepţia celor 
nervoase, sunt înlocuite în mod periodic. Aceste nevoi plastice 
sunt acoperite de proteine, apă, săruri minerale, şi vitamine şi de 

O altă abatere este nerespectarea orelor de masă. Multi 
oameni nici nu se gândesc ce importanţa are ora fixă pentru 

pede cu luarea meselor la 
orele fixate dinainte. În aceste cazuri, la orele de masă, secreţia 
sucurilor gastrice începe cu mult înainte. Digestia şi asimilarea 
hranei se fac în condiţii optime, organismul se dezvolta normal 

igură sănătate şi putere de muncă. 
Unii renunţă la micul dejun sau îl iau la ore diferite. Este o 

greşeală să depui efortul maxim de muncă pe stomacul gol, iar 
ţi supraîncarci aparatul digestiv cu cantităţi mai 

pot fi bine digerate. O alimentaţie 
neregulată, haotică, tulbură activitatea aromonioasă a organelor 
digestive, produce în organism dezechilibru şi poate genera 

În mod normal masa trebuie să se ia de trei ori pe zi, cu 
va repartiza astfel: dejunul - 30%, 

20%. Hrana trebuie să fie variată şi să 
cuprindă toate substanţele nutritive în proporţii potrivite cu 
nivelul fiecarui organism. Cu cât mai variată este hrana cu atat 

e, săruri minerale şi vitamine va 
primi organismul. Numai dacă se combină produsele de origine 
animală şi vegetală, raţia alimentară poate să asigure substanţele 

Când în alimentaţie predomină un singur tip de produs, 
ncare sunt monotone, ca gust şi compoziţie 

chimică, se ajunge la rezultate negative nedorite: pierdem pofta 
de mâncare, masa ne plictiseste, uneori ne produce greată, 
digestia se face greu şi asimilarea hranei este redusă. De aceea, 

nu sunt raţionale. Omul trebuie să 
folosească echilibrat atât produse de origine animală cât şi de 

Cantitatea de hrană de care are nevoie omul depinde de 
vârstă, sex, greutate, tipul muncii, climă etc. În principiu se 

să corespundă cu cheltuială de energie  a 

Organismul nostru, în special ficatul, este ca o uzină 
biochimică. El poate produce majoritatea substanţelor necesare 

şi poate converti o categorie de substanţe în alta (grăsimi în 
zaharide, zaharuri în proteine) etc., depinzând de substanţele 
disponibile şi de necesităţi. Dar nu chiar orice! 

Există substanţe care sunt vitale organismului şi pe care nu 
le putem produce singuri, aşa numiţii "aminoacizi esenţiali" 
(componente ale proteinelor), "acizi g
minerale, apă, unele vitamine. Deaceia, hrana bogată în aceste 
substanțe este indispensabilă vieții.  

Digestia şi absorbţia alimentelor este influenţată de o 
multime de factori:  

- cât de gătite sunt, cât de fragmentate (mestecate);
- ce alte elemente nutritive sau substanţe chimice sunt în 
acelaşi aliment sau în altele ingerate în timpul aceleiaşi 
mese;  

- activitatea și starea fizică, nervoasă şi endocrină în 
perioada de digestie;  

- funcţia stomacului, a intestinului, a ficatului etc.
- viteza de trecere (prin intestin), pH
prezenţa altor substanţe chimice în intestin şi alţi 
factori.       

De aceea nu există o relaţie directă şi proporţională între 
compoziţia alimentelor ingerate şi ceea ce corpul nostru a 
absorbit în realitate din ceea ce am mâncat.
absorbţiei variază între 100% şi 0%.  

Regulile pentru o alimentaţie corectă şi echilibrată sunt 
simple şi se pot rezuma astfel: 

-  hrana consumată nu trebuie să depă
organismului. Măsura cea mai buna este cumpătarea;

-  hrana trebuie să fie cât mai variată şi să cuprindă produse 
alimentare de origine animală şi vegetală;

-  se vor respecta orele de masă şi repartizarea raţională pe 
mese a cantităţilor de mâncare; 

-  masa va fi luată într-o atmosferă
de voie bună, care să contribuie la o digestie şi asimilare 
mai completă a alimentelor. 

În concluzie a-şi putea spune că atât timp cât nu vom ţine 
cont de ceia ce consumăm, de modul în care ne alimentăm, nu 
vom reuşi niciodată să creştem o societate sănătoasă!!! Totul 
depinde de noi!!!  
 

 

Protecţia ecologică a consumatorilor
 

Prof.  Adrian GORINCIOI 
 

În ultimul timp pieţele noastre, precum şi magazinele, 
sunt pline de produse alimentare importate, semi
care, dacă am atrage atenţia la compoziţia lor chimică, ne
am da uşor seama că ele sunt pur şi simplu toxice pentru 
organismul nostru, sunt adevărate otrăvuri.

 adevărat că acţiunea lor nu este imediată, dar efectul în 
sine este destul de grav. De aceia
consumator, înainte de a procura un produs, să ţină cont 

de următoarele reguli:  

• Informaţi-vă înainte de a cumpăra un produs.

• Citiţi cu atenţie pe etichetă: denumirea produsului, 
numele şi adresa producătorului, compoziţia, modul de

E
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şi poate converti o categorie de substanţe în alta (grăsimi în 
în proteine) etc., depinzând de substanţele 

disponibile şi de necesităţi. Dar nu chiar orice!  
Există substanţe care sunt vitale organismului şi pe care nu 

le putem produce singuri, aşa numiţii "aminoacizi esenţiali" 
(componente ale proteinelor), "acizi graşi esenţiali", săruri 

. Deaceia, hrana bogată în aceste 

Digestia şi absorbţia alimentelor este influenţată de o 

cât de gătite sunt, cât de fragmentate (mestecate);  
ce alte elemente nutritive sau substanţe chimice sunt în 
acelaşi aliment sau în altele ingerate în timpul aceleiaşi 

și starea fizică, nervoasă şi endocrină în 

funcţia stomacului, a intestinului, a ficatului etc. 
viteza de trecere (prin intestin), pH-ul, bacteriile şi 
prezenţa altor substanţe chimice în intestin şi alţi 

De aceea nu există o relaţie directă şi proporţională între 
compoziţia alimentelor ingerate şi ceea ce corpul nostru a 

ealitate din ceea ce am mâncat. Eficacitatea 

Regulile pentru o alimentaţie corectă şi echilibrată sunt 

hrana consumată nu trebuie să depășească nevoile 
na este cumpătarea; 

hrana trebuie să fie cât mai variată şi să cuprindă produse 
alimentare de origine animală şi vegetală; 

se vor respecta orele de masă şi repartizarea raţională pe 

o atmosferă plăcută, liniştită, caldă, 
de voie bună, care să contribuie la o digestie şi asimilare 

şi putea spune că atât timp cât nu vom ţine 
cont de ceia ce consumăm, de modul în care ne alimentăm, nu 

ă creştem o societate sănătoasă!!! Totul 

Protecţia ecologică a consumatorilor 

GORINCIOI – Chișinău 

În ultimul timp pieţele noastre, precum şi magazinele, 
sunt pline de produse alimentare importate, semi-fabricate, 
care, dacă am atrage atenţia la compoziţia lor chimică, ne-
am da uşor seama că ele sunt pur şi simplu toxice pentru 
organismul nostru, sunt adevărate otrăvuri.  

adevărat că acţiunea lor nu este imediată, dar efectul în 
sine este destul de grav. De aceia, ar fi bine ca fiecare 
consumator, înainte de a procura un produs, să ţină cont 

vă înainte de a cumpăra un produs. 

Citiţi cu atenţie pe etichetă: denumirea produsului, 
numele şi adresa producătorului, compoziţia, modul de 
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întrebuinţare, condiţiile de păstrare, termenul de valabilitate, 
aditivii alimentari (coloranţii şi conservanţii) utilizaţi şi alte 
informaţii prezentate care vă vor ajuta să faceţi alegerea 
potrivită în conformitate cu necesitățile dumneavoastră. 

•  La produsele cu un grad ridicat de alterare, din punct de 
vedere microbiologic, termenul de valabilitate se înscrie astfel 
"expiră la ... cu menţionarea zilei, lunii, anului şi orei (după 
caz)". După expirarea datei respective produsul nu mai poate fi 
consumat, deoarece poate prezenta pericol pentru consumator şi 
trebuie retras din vânzare.    

• Nu vă lăsaţi influenţaţi de informaţia publicitară de pe 
ambalaj, deoarece aceasta poate fi în unele cazuri neadevărată 
sau înşelătoare; un ambalaj mai atrăgător, mai voluminos nu 
întotdeauna conţine un produs de o calitate mai bună sau o 
cantitate mai mare.  

• Verificaţi integritatea ambalajelor produselor alimentare: 
aceasta reprezintă una din garanţiile păstrării adecvate a 
produselor. Produsele trebuie să se păstreze conform indicaţiilor 
înscrise de producător pe ambalajul produsului (temperatura de 
păstrare, umiditatea etc.) deoarece numai în aceste condiţii 
producătorul garantează inofensivitatea produsului şi păstrarea 
caracteristicilor lui calitative.  

• Nu procuraţi produse alimentare uşor alterabile (carne, 
peşte, unt, lapte etc.) de la oricine şi oriunde, expuse în vânzare 
în locuri neautorizate şi condiţii neadecvate. Astfel, riscaţi să vă 
îmbolnăviţi grav.  

• Evitaţi procurarea produselor alimentare de la vânzătorul 
cu mâinile murdare, cu răni pe mâini, care nu are echipament 
special şi nu asigură cerinţele de securitate a alimentelor.  
După ce aţi indicat vânzătorului produsele alese, fiţi atenţi, ce vi 
se pune pe cântar şi la indicaţiile acestuia.  

• Produsele alimentare pot conţine aditivi alimentari, 
prezenţa cărora trebuie să fie înscrisă pe ambalaj sau pe 
etichetă.  

•  Verificaţi senzorial calitatea produselor alimentare pe 
care intenţionaţi să le cumpăraţi (culoare, miros, aspect, gust 
etc.)  

Aditivii alimentari (conservanţi, coloranţi etc.) incluşi în 
lista Uniunii Europene sunt  codificaţi cu litera "E" urmată de 
un număr din 3 sau 4 cifre, spre exemplu: conservant - E 200 
care înseamnă acid sorbic (cifra 200 este numărul de 
înregistrare a acidului sorbic de către Comisia Codex 
Alimentarius).  

La moment se ştie că multi dintre aditivii alimentari 
(conservanţi, emulgatori, coloranţi etc.) utilizaţi la pregătirea 
mezelurilor, alimentelor preambalate sau semi-preparate, sunt 
cancerigeni. Acelaşi lucru se ştie şi despre unele îngrăşăminte 
chimice şi pesticide folosite la cultivarea legumelor, fructelor şi 
zarzavaturilor pe care le cumpărăm - chiar şi din piaţă.  
Acest fapt ar trebui să constituie un semnal de alarmă: 
consumăm zilnic mari cantităţi de produse cancerigene. Nu este, 

deci, de mirare, că unii dintre noi ne îmbolnăvim de această 
maladie necruţătoare. Mai mult decât atât, multe chimicale au 
fost considerate până în prezent "nevinovate". Odată cu aflarea 
unor date suplimentare despre acţiunea lor în organism, ele sunt 
descoperite acum ca fiind cancerigene. Numarul bolnavilor de 
cancer se află într-o continuă crestere şi se estimează că această 
afecţiune va deveni în scurt timp „boala mileniului III“ 
împotriva căreia nu există încă premisele că se va descoperi un 
antidot. 

Organizaţiile mondiale de sănătate au făcut deja o listă 
cu cei mai periculoşi aditivi prezenţi în produsele alimentare. 
Majoritatea ţărilor care îi folosesc sunt conştiente de nocivitatea 
lor şi fac, sau au făcut deja, demersuri legislative pentru a-i 
scoate de pe piaţă. 

Extrem de periculoase sunt: 
- E 211 şi E 330 - se găsesc în sucuri; 
- E 621 şi E 622 - se găsesc în condimentele sintetice; 
- E 250 - se găsesc în mezeluri; 
- E 123 - se găsesc bomboane, jeleuri, dropsuri mentolate, 
branzeturi topite, creme de brânză  – acesta este cel mai 
cancerigen. 
- E 110 - se găsesc în dulciuri, prafuri de budincă; 
- E 102 - colorant galben pentru băuturi , muștar și gem, poate 
genera tumori tiroidiene sau crize de astm bronsic, se găseşte şi 
în dulciuri, budinci;  
- E127 - colorant roşu pentru compoturi şi alte alimente, 
provoacă mutaţii genetice;  
- aditivi alimentari care produc cancer: E95,110, 123, 127, 
131, 142, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 239, 249, 251, 252, 
320, 321, 330, 954;  
- aditivi alimentari care afecteaza vasele de sînge: E250, 251, 
252;  
- aditivi alimentari care produc boli de piele: E230, 231, 232, 
233;  
- aditivi alimentari care atacă sistemul nervos: E311, 312;  
- aditivi alimentari care pot produce tulburari digestive: E338, 
339, 340, 341, 363, 465, 466, 450, 461, 407;  
- aditivul care distruge vitamina B12: E200.  

Toate produsele alimentare ambalate conţin aditivi care pot 
fi de origine biologică (animală sau vegetală), pot fi substanţe 
chimice obţinute prin sinteză chimică, sau pot fi agenţi fizici (de 
exemplu radiaţii ionizate).  

Consumul de aditivi în cantităţi bine stabilite nu 
afectează organismul! 

 Încercaţi să consumaţi cât mai multe alimente naturale 
şi feriţi-vă cât puteţi de produsele care conţin cel puţin unul din 
E-urile de mai sus. 

Regula generală : controlaţi eticheta fiecărui produs 
alimentar folosind un tabel cu E-uri, pentru a şti ce fel de 
aditiv conţine produsul, feriti-vă de aditivii din tabel !  
      Protejaţi-vă împotriva poluanţilor!!! Sănătate tuturor!!! 
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Postul cu apă – o uimitoare metodă 
terapeutică 

 

Prof.  Adina DAVID
 

     Condiţiile vieţii moderne, cu tot ceea ce implică ea, 
provoacă o serie de boli care au primit numele de „maladii 
de civilizaţie”: diabet, hipertensiune, obezitate, cancer.

umărul de boli devine din ce în ce mai mare, iar 
consumul de medicamente explodează împreună cu 
efectele lor secundare în unele cazuri dezastroase. 

Există însă o metodă terapeutică veche, lăudată de religii,
îndelung necunoscută de ştiinţă şi anume postul sau repaosul 
alimentar în care se poate consumă doar apă. 
De mai mult de jumătate de secol în Rusia, Germania, Statele 
Unite, medici, biologi explorează această posibilitate 
terapeutică urmărind efectele sale la nivel celular, biochimic, 
hormonal etc. Pornind de la fapul cunoscut că restricţia calorică 
generează un anume efect, cercetătorii şi-au pus întrebarea dacă 
acest efect poate fi mărit prin intermediul postului. Rezultatele 
au fost surprinzătoare în cazul maladiei secolului 
Astfel, cercetătorii consideră că postul este o nouă metodă 
pentru tratamentul cancerului, o metodă complementară. 
Rezultatele acestor studii deschid perspective noi şi 
prefigurează o nouă abordare a bolii şi a tratamentului.Oamenii 
sunt obişnuiţi să creadă că a simţi foame este o nefericire şi este 
destul de greu de acceptat că postul poate să te vindece. Este 
chiar mai dificil pentru un medic decât pentru un om obişnuit. 
În Rusia, în mijlocul Câmpiei siberiene există un loc în care 
postul cu apă a devenit un element central al politicii de 
sănătate publică, fapt care se bazează pe experienţ
de ani de cercetări ştiinţifice pe mii de bolnavi. Aceste studii au 
dat naştere unei metode riguroase care este pusă în practică aici, 
în centrul din Koriacinsk, la câteva sute de metri de lacul 
Baikal, centru care există din anul 1915! Adesea
centru oameni care au încercat alte metode terapeutice care nu i
au ajutat.  
Postul – metodă de tratament universală  
Postul este o metodă universală care poate fi eficace pentru mai 
multe maladii. Primul pas în aplicarea acestei metode es
încrederea în ea, adeziunea pacientului fiind esenţială. 
Tratamentul este extrem de simplu: se bea doar apă şi doar apă 
timp de o perioada variabilă, funcţie de gravitatea şi vechimea 
bolii, în medie 12 zile, perioada în care nu se mănâncă nimic 
altceva. Pentru afecţiunile cronice medicamentele sunt 
întrerupte după 2-3 zile. 
 În aceste centre, pacienţii sunt plasaţi sub observaţie medicală, 
iar analizele medicale arată că în timpul postului nu există o 
adevărată lipsa de elemente nutritive. Se poate obse
diminuare a procentajului de vitamina C,D,E şi a altor 
componenţi ai metabolismului, dar nu sunt pirderi critice. În 15 
ani, peste 10 mii de persoane s-au tratat aici, iar dosarele lor 
medicale sunt păstrate în arhivă.  
Bolii tratate prin metodă postului numai cu apă sunt: 
- diabet  
-hipertensiune  

N
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o uimitoare metodă 

 
Adina DAVID – Iași 

Condiţiile vieţii moderne, cu tot ceea ce implică ea, 
provoacă o serie de boli care au primit numele de „maladii 
de civilizaţie”: diabet, hipertensiune, obezitate, cancer.  

umărul de boli devine din ce în ce mai mare, iar 
lodează împreună cu 

efectele lor secundare în unele cazuri dezastroase.  
Există însă o metodă terapeutică veche, lăudată de religii, 
îndelung necunoscută de ştiinţă şi anume postul sau repaosul 
alimentar în care se poate consumă doar apă.  

jumătate de secol în Rusia, Germania, Statele 
Unite, medici, biologi explorează această posibilitate 
terapeutică urmărind efectele sale la nivel celular, biochimic, 

Pornind de la fapul cunoscut că restricţia calorică 
au pus întrebarea dacă 

acest efect poate fi mărit prin intermediul postului. Rezultatele 
au fost surprinzătoare în cazul maladiei secolului –cancerul. 
Astfel, cercetătorii consideră că postul este o nouă metodă 

i, o metodă complementară. 
Rezultatele acestor studii deschid perspective noi şi 
prefigurează o nouă abordare a bolii şi a tratamentului.Oamenii 
sunt obişnuiţi să creadă că a simţi foame este o nefericire şi este 

să te vindece. Este 
chiar mai dificil pentru un medic decât pentru un om obişnuit.  
În Rusia, în mijlocul Câmpiei siberiene există un loc în care 
postul cu apă a devenit un element central al politicii de 
sănătate publică, fapt care se bazează pe experienţă a peste 40 
de ani de cercetări ştiinţifice pe mii de bolnavi. Aceste studii au 
dat naştere unei metode riguroase care este pusă în practică aici, 
în centrul din Koriacinsk, la câteva sute de metri de lacul 
Baikal, centru care există din anul 1915! Adesea ajung la aceast 
centru oameni care au încercat alte metode terapeutice care nu i-

Postul este o metodă universală care poate fi eficace pentru mai 
multe maladii. Primul pas în aplicarea acestei metode este 
încrederea în ea, adeziunea pacientului fiind esenţială. 
Tratamentul este extrem de simplu: se bea doar apă şi doar apă 
timp de o perioada variabilă, funcţie de gravitatea şi vechimea 
bolii, în medie 12 zile, perioada în care nu se mănâncă nimic 

. Pentru afecţiunile cronice medicamentele sunt 

, pacienţii sunt plasaţi sub observaţie medicală, 
iar analizele medicale arată că în timpul postului nu există o 
adevărată lipsa de elemente nutritive. Se poate observă o 
diminuare a procentajului de vitamina C,D,E şi a altor 
componenţi ai metabolismului, dar nu sunt pirderi critice. În 15 

au tratat aici, iar dosarele lor 

ului numai cu apă sunt:  

- reumatism  
-alergii etc. 
  
La două treimi dintre ei au dispărut simptomele după una sau 
mai multe cure.Toţi cei care au ţinut astfel de cure de post 
numai cu apă spun că cel mai dificil nu este să se pri
hrană căci senzaţia de foame dispare după 2
Momentul mai dificil este ceea ce se numeşte „criză de 
acidoză”, care se traduce uneori printr
de vomă sau prin migrene, reacţie de adaptare a organismului la 
această schimbare radicală.Corpul învaţă să trăiască din 
propriile rezerve, iar din ziua a treia începe procesul de 
dezintoxicare, apoi organismul se cura
în ce mai bine. După medicii ruşi, această criză este o etapă 
esenţială în procesul de vindecare. Analizele de urină 
evidenţiază această criză. Prin modificarea alimentaţiei 
aciditatea sângelui creşte, iar în timpul acestei crize simptomele 
se amplifică în cazul tuturor bolilor. Este însă foarte important 
de ştiut că această criză nu durează foarte mult, de regulă 24
de ore şi ea reprezintă semnul unei schimbări profunde în 
organism; corpul începe să se susţină prin propriile resurse. 
Cum supravieţuieşte organismul în timpul postului numai cu 
apă?  Organismul dispune de trei carburanţi: 
(glucoză), lipidele şi proteinele. Carburantul esenţial este 
glucoză, cel de care organismul are absolută nevoie pentru a 
funcţiona. Creierul nu poate fi privat de glucoză!
de post stocul de glucoză este epuizat. Iar organismul înc
transforme glucoză din proteine şi va folosi rezervele de lipide 
pentru a crea un substitut al glucozei –
operaţiune de transformare se realizează în ficat. Deci, există 
trei faze:  
 
-prima în care se epuizează rezervele de glucide 
- a două în care organismul începe să consume din proteine 
- a treia faza în care organismul îşi economiseşte proteinele şi 
începe să folosească şi să tranforme lipidele. Această faza poate 
dura în funcţie de rezervele de lipide.  
 
Aceste mecanisme au fost identificat la o serie de animale care 
intră în mod natural în perioadele de hibernare şi au fost 
confirmate prin studiile pe animalele de laborator. De exemplu, 
pinguinul imperial este capabil să supravi
mecanisme timp de 4 luni fără să se alimenteze.
astfel considerat că un mecanism al supravieţuirii. 
Din acest punct de vedere, organismul este mai adaptat să facă 
faţă unei astfel de perioade de post, decât situaţiei din v
modernă care înseamnă mese regulate, hipercalorice, mişcare 
mult mai puţină, toate acestea determinând apariţia maladiilor 
de civilizaţie. Deci, organismul este mai adaptat la lipsa de 
hrană decât la excesul ei. Postul ne reactivează reflexe atavice 
înrădăcinate în memoria corpului. 
 
Dexintoxicarea prin post 
 
După criză de acidoză, ce survine de regulă în cea de a treia zi 
de post, organismul îşi găseşte un nou echilibru şi există unele 
îngrijiri care ajută pentru că postu să fie mai bine suportat: 
spălături intestinale (clisme), masajul, saună iar medicii ruşi 
recomandă 2 sau 3 ore de exerciţii fizice pe zi. Toate converg 
spre un singur obiectiv: stimularea organelor de eliminare. 
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La două treimi dintre ei au dispărut simptomele după una sau 
mai multe cure.Toţi cei care au ţinut astfel de cure de post 
numai cu apă spun că cel mai dificil nu este să se priveze de 
hrană căci senzaţia de foame dispare după 2-3 zile.  
Momentul mai dificil este ceea ce se numeşte „criză de 
acidoză”, care se traduce uneori printr-o senzaţie de slăbiciune, 
de vomă sau prin migrene, reacţie de adaptare a organismului la 

himbare radicală.Corpul învaţă să trăiască din 
propriile rezerve, iar din ziua a treia începe procesul de 

curață şi funcţionează din ce 
în ce mai bine. După medicii ruşi, această criză este o etapă 

vindecare. Analizele de urină 
evidenţiază această criză. Prin modificarea alimentaţiei 
aciditatea sângelui creşte, iar în timpul acestei crize simptomele 
se amplifică în cazul tuturor bolilor. Este însă foarte important 

ă foarte mult, de regulă 24-36 
de ore şi ea reprezintă semnul unei schimbări profunde în 

corpul începe să se susţină prin propriile resurse.  
Cum supravieţuieşte organismul în timpul postului numai cu 

Organismul dispune de trei carburanţi: glucidele 
Carburantul esenţial este 

glucoză, cel de care organismul are absolută nevoie pentru a 
funcţiona. Creierul nu poate fi privat de glucoză! Dar, după o zi 
de post stocul de glucoză este epuizat. Iar organismul începe să 
transforme glucoză din proteine şi va folosi rezervele de lipide 

– corpii cetonici. Această 
operaţiune de transformare se realizează în ficat. Deci, există 

prima în care se epuizează rezervele de glucide  
a două în care organismul începe să consume din proteine  
a treia faza în care organismul îşi economiseşte proteinele şi 

începe să folosească şi să tranforme lipidele. Această faza poate 
 

Aceste mecanisme au fost identificat la o serie de animale care 
intră în mod natural în perioadele de hibernare şi au fost 
confirmate prin studiile pe animalele de laborator. De exemplu, 
pinguinul imperial este capabil să supravieţuiască prin aceste 
mecanisme timp de 4 luni fără să se alimenteze. Postul este 
astfel considerat că un mecanism al supravieţuirii.  
Din acest punct de vedere, organismul este mai adaptat să facă 
faţă unei astfel de perioade de post, decât situaţiei din viaţă 
modernă care înseamnă mese regulate, hipercalorice, mişcare 
mult mai puţină, toate acestea determinând apariţia maladiilor 
de civilizaţie. Deci, organismul este mai adaptat la lipsa de 
hrană decât la excesul ei. Postul ne reactivează reflexe atavice 

După criză de acidoză, ce survine de regulă în cea de a treia zi 
de post, organismul îşi găseşte un nou echilibru şi există unele 

u să fie mai bine suportat: 
clisme), masajul, saună iar medicii ruşi 

recomandă 2 sau 3 ore de exerciţii fizice pe zi. Toate converg 
a organelor de eliminare.  
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Rinichii, intestinele, ficatul, plămânii, pielea sunt solicitate, 
permiţând corpului să elimine deşeurile metabolice. 
Purificându-se, corpul găseşte resorturile interioare de a se 
reporni, de a se vindecă, eliminând astfel dependenţă de 
medicamente.  
Un factor important în acest demers este psihicul care 
influenţează puternic organismul, făcându-l să creadă în nevoi 
pe care nu le are cu adevărat. Mulţi pacienţi declara că ziua cea 
mai grea este cea de a treia zi în care nu corpul ci mintea este 
cea care reclam nevoia de mâncare. Când această foame psihică 
dispare, simţurile se ascut şi se instalează o stare de euforie, de 
libertate şi forţă interioară. Toate aceste sunt rezultatul unor 
transformări benefice în organism, transformări care au fost 
evidenţiate prin numeroase teste şi analize ştiinţifice şi 
medicale.  
Postul ameliorează şi chiar vindecă unele tulburări psihice  
Unul din pionierii acestor cerecetari ştiinţifice a fost psihiatrul 
Iuri Nicolaev care, printr-un hazard, a descoperit puterea 
vindecătoare a postului şi apoi a verificat-o pe numeroşi 
pacienţi cu afecţiuni psihice: schizofrenie, depresii, fobii, 
sindroame obsesionale. Pentru a-şi susţine demersurile Nicolaev 
a realizat un amplu program de cercetare ce cuprindea examene 
fiziologice, biochimice, parametri hormonali, encefalograme 
realizate în timpul postului şi după. El a tratat peste 8000 de 
pacienţi prin post, cu un progres net pentru 70% dintre ei.  
Cercetătorii au ajuns la concluzia că postul are impact nu numai 
asupra bolilor mentale, dar şi asupra întregii personalităţi, are 
un efect stimulant şi antidepresor. Efectul stimulant are loc în 
prima săptămâna a postului, iar efectul antidepresor în 
momentul realimentării. Al treilea efect este sedativ, calmant şi 
se observă după criză de acidoză.  
 
Alte boli ce pot fi tratate prin post  
 
S-a constatat că nu numai maladiile mentale sunt vindecate, ci 
şi bolil somatice- hipertensiune, poliartrită, astm, eczeme. 
Cecetarile au luat amploare şi astfel s-au putut face liste cu 
afecţiuni în care este indicat postul:  
 
-afecţiuni respiratorii  
-afecţiuni cardiovasculare  
-afecţiuni digestive,  
-afecţiuni endocrine,  
-afecţiuni osoase,  
-afecţiuni ale pielii.  
 
Postul are, deci, capacitatea de astimula forţele curative ale 
organismului.  
 
Influenţă postului în astmul bronşic  
 
Profesorul Serjei Osinin, pneumolog, specialist în astm bronşic, 
a evidenţiat la nivel celular modul în care postul influenţează 
evoluţia în cazul acestei afecţiuni. Astfel, celulele mucoasei 
plămânilor care iniţial erau ocupate de prezenţa histamine 
(substanţă care provoacă hipersecreţiile şi spasmele bronsice) 
după 12 zile de post erau fără conţinutul de histamină, pline de 
lipide şi spasmele au dispărut.  El concluzionează astfel că, în 
urmă postului, dispar materiile care provoacă edemurile şi 
inflamația. După medicină actuală, astmul bronşic este o 

maladie care nu poate fi vindecată, ci doar limitată, bolnavii 
fiind condamnaţi la folosirea de inhalatoare sau medicamente 
care le uşurează provizoriu starea. Cercetările profesorului 
Osinin arată însă că se poate scapă de această maladie. El a 
studiat şi efectele pe termen lung, iar studiile arată că după 7 
ani, peste 50% din pacienţi au stabilizat efectele pozitive în 
special la cei care au adoptat un regim alimentar corespunzător. 
În unele cazuri afost necesare mai multe cure de post prelungit 
numai cu apă.  
Particularitile metodei de post Buchinger  
În Germania există, de asemeni centre speciale, de exemplu 
clinică Buchinger, în care se urmează aceste cure prelungite de 
post cu apă atât pentru a trata anumite afecţiuni cronice, cât şi în 
scop curativ, pentru a combate factorii de risc că diabetul, 
hipertensiunea şi obezitatea.  
Particularitatea metodei pusă la punct de fondatorul clinicii, 
Otto Buchinger este aceea că în primele zile se serveşte de două 
ori pe zi o supă sau un pahar cu suc natural ce aduce un aport de 
250 de calorii şi care uşurează criză de acidoză.  
 
Postul şi „hormonul fericirii” 
  
Profesorul Michelson, în Berlin, a condus numeroase studii 
ştiinţifice privind efectele postului. El propune această terapie 
pacienţilor săi cu reumatism, cu sindrom metabolic sau cu 
afecţiuni cardiace. Fără să cunoască cercetările ruse, el a studiat 
schimbările hormonale în corp constatând prezenţa adrenalinei, 
noradrenalinei, dopaminei, leptinei şi a serotoninei, adică 
hormonii care influenţează foarte mult metabolismul şi care 
influenţează de asemeni starea psihică. Concentraţia de 
serotonină, numită adesea „hormonul fericirii” creşte. Astfel se 
explică senzaţia de euforie, libertate şi starea de bine pe care cei 
care ţin post o trăiesc.  
Ca şi psihiatri ruşi, Michelson a constat îmbunătăţirea stării 
psihice a pacienţilor care ţin post, o scădere a durerii şi o mai 
bună sensibilitate a receptorilor la insulină. Pacienţii care au 
ţinut post sunt mult mai dispuşi să adopte după aceea un regim 
de viaţă propice sănătăţii.  
 
Recomandări pentru ieşirea din post  
 
Ieşirea din post este un moment crucial care dacă nu este 
realizat corespunzător poate compromite reuşită acestui 
tratament şi ar putea fi chiar foarte periculos. Corpul trebuie să 
se obişnuiască treptat cu mâncarea.  
În astfel de clinici, atât în Germania cât şi în Rusia, 
realimentarea este strict supravegheată. Ieşirea din post se 
realizează cu o supă cremă de legume, destul de diluată, astfel 
încât trecerea să se realizeze lent. În zilele următoare se poate 
opta pentru sucurile de fructe sau legume şi se recomandă 
evitarea produselor de origine animală.  
O alimentaţie bazată pe fructe şi legume este indicat să se 
adopte după astfel de cure prelungite de post cu apă pentru a 
stabiliza şi menţine efectele terapeutice obţinute. 
 

Postul cu apă – reduce efectele negative ale 
chimioterapiei 

 
      Această este concluzia la care a ajuns un cercetatator italian, 
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Walter Longo, biolog de renume internaţional, care lucrează 
într-un laborator al Universităţii din California, la Los Angeles.
Domeniul sau de cerectare este gerontologia, dorinţa să fiind 
aceea să găsească metode de a întârzia bolile cronice ce apar 
odată cu îmbătrînirea, să întârzie boală Alzheimer, dar şi 
apariţia cancerului.   
Cercetătorii au demonstrat că, dacă se reduce cantitatea de 
hrană a unui animal această îi permite să trăiască mai 
mai sănătos. Longo ştia acest lucru şi astfel a decis să studieze 
efectele unui restricţii calorice extreme – a postului
pe intuiţia că postul ar putea proteja organismul de tot felul de 
toxine. S-a hotărât astfel să testeze unul din produsele cele mai 
toxice care există şi se folosesc pe piaţă medicală 
chimioterapia, această otravă destinată să distrugă cancerul. 
Studiile ştiinţifice demonstrează efectul benefic al postului 
Aceste studii au fost făcute pe două loturi de şoareci afec
cancer; 
  
- primul lot posteşte timp de 48 de ore  
- celălalt lot este hrănit normal.  
 
Se injectează şoarecilor doze puternice de chimioterapice, de 3
5 ori mai puternice decât cele autorizate la oameni, doze care ar 
trebui să provoace efecte negative devastatoare. 
Rezultatele sunt surprinzătoare! Toţi şoarecii care au postit au 
rămas în viaţă se mişcă normal, blană este moale,
sunt atacate, funcţiile cognitive sunt intacte,
majoritatea şoarecilor care au mâncat au murit iar cei 35% care 
au supravieţuit se simt rău, rămân imobili.
aprofundate au arătat că inima şi creierul lor erau atinse. 
Experienţă a fost repetată în două laboratoare diferite, iar 
rezultatele au fost aceleaşi. 
 
 Postul ameliorează simptomele post-chimioterapie
 
 Rezultatele au fost publicate într-o revista ştiinţifică şi apoi 
preluate de presă că o ştire bombă: „Postul protejează de 
efectele secundare ale chimioterapiei”. Spitalul Norris din Los 
Angeles, unul din cele mai mari centre oncologice din Statele 
Unite lansează o încercare terapeutică fără întârziere. Tanya 
Dorff este medicul coordonator al proiectului este dornică de a 
găsi o modalitate de a combate efectele chimioterapiei care 
atacă tot ceea ce creşte şi se divizează, fără distincţie. Proiectul 
este abordat cu precauţie, iar pacienţii implicaţi ţin post 24 
de ore. Această metodă revoluţionară este chiar opusul 
metodelor clasice în care se recomandă o creştere a caloriilor şi 
a proteinelor înainte de şedinţele de chimioterapie. 
Această nouă metodă ar putea fi un adjuvant în tratamentul 
cancerului şi ar putea fi aplicată la toate tipurile de cancer 
conform declaraţiilor lui David Quinn, oncolog, director al 
încercărilor terapeutice de la spitalul Oncologic Norris. 
Pacienţii care au avut curajul să experimenteze această 
alternativă terapeutică au declarat că au apărut difere
clare între modul în care s-au simţit în cazurile în care au ţinut 
post faţă de atunci când nu au făcut-o. Astfel, ai au declarat că 
efectele secundare ale chimioterapiei au fost mult mai reduse: s
a simţit mai puţină oboseală, neuronii au fost mai puţin afectaţi. 
Studiile făcute cu pacienţii umani implicaţi au arătat aceeaşi 
concluzie: postul a făcut chimioterapia mai suportabilă, 
oboseală, slăbiciunea, greaţă şi migrenele au fost reduse în mod 
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biolog de renume internaţional, care lucrează 
un laborator al Universităţii din California, la Los Angeles. 

Domeniul sau de cerectare este gerontologia, dorinţa să fiind 
ea să găsească metode de a întârzia bolile cronice ce apar 

odată cu îmbătrînirea, să întârzie boală Alzheimer, dar şi 

Cercetătorii au demonstrat că, dacă se reduce cantitatea de 
hrană a unui animal această îi permite să trăiască mai mult şi 
mai sănătos. Longo ştia acest lucru şi astfel a decis să studieze 

a postului- bazându-se 
pe intuiţia că postul ar putea proteja organismul de tot felul de 

odusele cele mai 
toxice care există şi se folosesc pe piaţă medicală – 
chimioterapia, această otravă destinată să distrugă cancerul.  
Studiile ştiinţifice demonstrează efectul benefic al postului  
Aceste studii au fost făcute pe două loturi de şoareci afectaţi de 

Se injectează şoarecilor doze puternice de chimioterapice, de 3-
5 ori mai puternice decât cele autorizate la oameni, doze care ar 
trebui să provoace efecte negative devastatoare.  
Rezultatele sunt surprinzătoare! Toţi şoarecii care au postit au 

blană este moale, ţesuturile nu 
sunt atacate, funcţiile cognitive sunt intacte, în timp ce 
majoritatea şoarecilor care au mâncat au murit iar cei 35% care 

imobili. Examinările 
inima şi creierul lor erau atinse.  

Experienţă a fost repetată în două laboratoare diferite, iar 

chimioterapie 

o revista ştiinţifică şi apoi 
e presă că o ştire bombă: „Postul protejează de 

efectele secundare ale chimioterapiei”. Spitalul Norris din Los 
Angeles, unul din cele mai mari centre oncologice din Statele 
Unite lansează o încercare terapeutică fără întârziere. Tanya 

oordonator al proiectului este dornică de a 
găsi o modalitate de a combate efectele chimioterapiei care 
atacă tot ceea ce creşte şi se divizează, fără distincţie. Proiectul 
este abordat cu precauţie, iar pacienţii implicaţi ţin post 24 - 48 

metodă revoluţionară este chiar opusul 
metodelor clasice în care se recomandă o creştere a caloriilor şi 
a proteinelor înainte de şedinţele de chimioterapie.  
Această nouă metodă ar putea fi un adjuvant în tratamentul 

toate tipurile de cancer 
conform declaraţiilor lui David Quinn, oncolog, director al 
încercărilor terapeutice de la spitalul Oncologic Norris.  
Pacienţii care au avut curajul să experimenteze această 
alternativă terapeutică au declarat că au apărut diferenţe foarte 

au simţit în cazurile în care au ţinut 
, ai au declarat că 

efectele secundare ale chimioterapiei au fost mult mai reduse: s-
mai puţin afectaţi. 

Studiile făcute cu pacienţii umani implicaţi au arătat aceeaşi 
concluzie: postul a făcut chimioterapia mai suportabilă, 
oboseală, slăbiciunea, greaţă şi migrenele au fost reduse în mod 

considerabil.  
Modul de acţiune al postului  
Modul în care cercetătorii îşi explică efectul postului este acela 
că postul provoacă o stare de stres ceea ce lansează în organism 
noi mecanisme de sanogeneză, de autoreglare care rămân de 
obicei pasive datorită modului nostru de viaţă. Confruntat cu 
această privare de hrană, organismul declanşează alarmă ceea ce 
provoacă oschimbare hormonala şi neuro
mobilizează rezervele corpului, unele având şi efect 
antiinflamator. Aceste modificări declanşează efectele 
terapeutice şi astfel mulţi paramentri sangvini se ameliorează:
glicemia,colesterolul, trigliceridele, insulină. Consumul de 
energie al organismului diminuează puţin câte puţin, respiraţia, 
ritmul cardiac, presiunea arterială, totul scade şi încetineşte. 
 
Modul de acţiune al postului asupr
Pentru a înţelege modul în care postul are acest efect, 
cercetătorul Longo a căutat să identifice modul de 
comportament al genelor în timpul postului. Astfel, el a 
identificat faptul că după două zile de post apare o schimbare 
radicală a expresiei genelor care declanşează
prin care celulele intră în alertă şi se pun în mod de protecţie. O 
bulversare totală, foarte rapidă, că şi cum această capacitate ar 
veni dintr-o memorie străveche.  
 Celulele normale, care au învăţat lecţiile supravieţuirii se pun 
în mod de protecţie, trebuie să se protejeze pentru că au puţină 
glucoză. Chimioterapia este şi ea unul din lucrurile faţă de care 
celulele trebuie să se protejeze. 
  În cazul celulelor canceroase s-a constată că după două zile de 
post genele celulei canceroase se exprima
celulei normale întrucât celulele canceroase au suferit mutaţii 
genetice, au pierdut memoria evoluţiei, iar mecanismele de 
protecţie nu se activează. Celulele canceroase detestă mediul în 
care există puţin zahăr, puţini factori de creştere. Deci, ele nu 
numai că nu sunt protejate, dar devin mai sensibile la 
chimiterapie, pot să moară sau cel puţin înmulţirea lor este 
încetinită. Deci, postul poate să reducă înmulţirea celulelor 
canceroase chiar şi fără chimioterapie.
canceroase postul se dovedeşte un coşmar.
 

 

Cum i-am dat fiului meu autism
  

            Acest articol are că scop alertarea tuturor celor ce nu 
au fost atenţi la epidemia autismului din ultima perioadă

 
utoarea îşi pune sufletul pe tavă sperând că va salva 
alţi copii. Umilinţă ei e combinată doar cu un 
puternic sentiment de moralitate şi inteligenţă. Deşi 

îşi asumă întrega responsabilitate pentru 
adevărul e că medicină modernă trebuie să răspundă pentru 
foarte multe vieţi distruse. Ar trebui să încep prin a spune că am 
fost crescută în spiritul religiei Catolice. 
împăcare şi iertare sunt adânc înfipte în mine. Am 
mergând la spovedanie într-o Mănăstire superbă, unde Părintele 
Francis, un călugăr vârstnic, îmi ţinea mâna în timp ce ne 
plimbam şi eu îmi ceream iertare pentru greşelile făcute. De 
fiecare dată când plecăm de la el simţeam o uşurare imensă şi 
iubire necondiţionată. Din păcate, Părintele Francis a plecat 

A

MedicinMedicinMedicinMedicină 

Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017 

în care cercetătorii îşi explică efectul postului este acela 
că postul provoacă o stare de stres ceea ce lansează în organism 
noi mecanisme de sanogeneză, de autoreglare care rămân de 
obicei pasive datorită modului nostru de viaţă. Confruntat cu 

ivare de hrană, organismul declanşează alarmă ceea ce 
provoacă oschimbare hormonala şi neuro-endocrină. Hormonii 
mobilizează rezervele corpului, unele având şi efect 
antiinflamator. Aceste modificări declanşează efectele 

tri sangvini se ameliorează: 
glicemia,colesterolul, trigliceridele, insulină. Consumul de 
energie al organismului diminuează puţin câte puţin, respiraţia, 
ritmul cardiac, presiunea arterială, totul scade şi încetineşte.  

Modul de acţiune al postului asupra genelor  
Pentru a înţelege modul în care postul are acest efect, 
cercetătorul Longo a căutat să identifice modul de 
comportament al genelor în timpul postului. Astfel, el a 
identificat faptul că după două zile de post apare o schimbare 

ei genelor care declanşează mecanismul atavic 
prin care celulele intră în alertă şi se pun în mod de protecţie. O 
bulversare totală, foarte rapidă, că şi cum această capacitate ar 

ţat lecţiile supravieţuirii se pun 
în mod de protecţie, trebuie să se protejeze pentru că au puţină 
glucoză. Chimioterapia este şi ea unul din lucrurile faţă de care 

a constată că după două zile de 
post genele celulei canceroase se exprima opus faţă de genele 
celulei normale întrucât celulele canceroase au suferit mutaţii 

, au pierdut memoria evoluţiei, iar mecanismele de 
ţie nu se activează. Celulele canceroase detestă mediul în 

care există puţin zahăr, puţini factori de creştere. Deci, ele nu 
numai că nu sunt protejate, dar devin mai sensibile la 
chimiterapie, pot să moară sau cel puţin înmulţirea lor este 

i, postul poate să reducă înmulţirea celulelor 
canceroase chiar şi fără chimioterapie. Pentru celulele 
canceroase postul se dovedeşte un coşmar. 

am dat fiului meu autism 

Acest articol are că scop alertarea tuturor celor ce nu 
a autismului din ultima perioadă.  

utoarea îşi pune sufletul pe tavă sperând că va salva 
alţi copii. Umilinţă ei e combinată doar cu un 
puternic sentiment de moralitate şi inteligenţă. Deşi 

îşi asumă întrega responsabilitate pentru condiţia fiului sau, 
adevărul e că medicină modernă trebuie să răspundă pentru 

Ar trebui să încep prin a spune că am 
spiritul religiei Catolice. Conceptele de 

împăcare şi iertare sunt adânc înfipte în mine. Am crescut 
o Mănăstire superbă, unde Părintele 

Francis, un călugăr vârstnic, îmi ţinea mâna în timp ce ne 
plimbam şi eu îmi ceream iertare pentru greşelile făcute. De 
fiecare dată când plecăm de la el simţeam o uşurare imensă şi 

ire necondiţionată. Din păcate, Părintele Francis a plecat 
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dintre noi acum mulţi ani şi eu nu m-am mai spovedit de atunci. 
Crezul meu spiritual a evoluat şi s-a schimbat de-a lungul 
anilor, dar ideea de iertare este încă legată de cum îmi conduc 
drumul prin viaţă. Sunt lucruri pe care le-am făcut şi pe care 
ştiu că Dumnezeu le-a iertat. Cu toate astea, sunt convinsă că nu 
voi reuşi niciodată să mă iert pentru greşelile ce acum se 
răsfrâng în trupul frumosului meu de 7 ani care îmi spune zilnic 
că sunt „Cea mai bună mama din Univers”. Ştiu adevărul şi într-
o zi îl va ştii şi el. Toate aceste acţiuni „de neiertat” au fost 
făcute cu cele mai bune intenţii, dar ştim cu toţii ce se spune 
despre „bunele intenţii” şi „drumul către iad”. O recunosc aici, 
pentru că toată lumea să o vadă: I-am dat băiatului meu Autism. 
Eu am făcut-o. Şi nimeni nu poate schimbă asta vreodată.  
Deci…cum i-am dat eu copilului meu autism? Aş vrea să pot 
spune că a fost un singur lucru pe care l-am făcut; un lucru pe 
care aş putea să îl iau înapoi şi să facă lucrurile frumoase şi 
uşoare, dar nu e aşa. A fost greşeală peste greşeală, atac peste 
atac. Următoarele sunt cele mai mari greşeli pe care le-am făcut 
şi care au contribuit la dobândirea Autismului de către fiul meu. 
Voi pune link-uri care pot fi uşor de citit şi de înţeles, mai 
degrabă, decât linkuri către studii efectuate asupra autismului. O 
simplă căutare pe Google despre oricare din subiectele astea va 
va da mai multă informaţie decât aţi vrea vreodată să aflaţi. Aşa 
că…asta e:  
1) Ecografii  
Am avut cel puţin 5 ecografii în timpul sarcinii. Mi s-au dat 
asigurări că sunt perfect sănătoase pentru copil. Până la urmă 
poţi să îţi faci o ecografie în mall, aşa că le-am considerat 
sigure. GREŞIT! Deşi nu mi-am făcut ecografii în malluri, nici 
nu am căutat în amănunt informaţii despre ele. Ecografiile au 
fost, de fapt, implicate în cazuri de autism, printre alte afecţiuni 
neurologice. Cu toate că nu există nicio legătură directă cauza-
efect, s-au găsit suficiente dovezi pentru continuă cercetările în 
acest sens şi a recomandă măsuri de precauţie. Potrivit acestui 
articol, „Cercetările arată că populaţia expusă la ecografii are un 
risc de naştere prematură de 4 ori mai mare, rată crescută de 
afecţiuni cerebrale, demielinizarea celulelor nervoase, dislexie, 
întârziere în vorbire, epilepsie şi tulburări de învăţare.” Sună 
cunoscut?  
2) Sirop de porumb cu doză crescută de fructoza (cred că aşa se 
traduce)  
Am băut Coca Cola în fiecare zi a sarcinii. Îmi era incredibil de 
greaţă şi mă făcea să mă simt mai bine. Dar după ce dau pe 
repede-înainte câţiva ani, Coca Cola classic a fost implicată 
într-un scandal monstru legat de cele mai mari doze de mercur 
găsite într-o băutură carbogazoasă. Nu am mâncat nici măcar o 
gură de peste pe durata sarcinii de frică intoxicatiei cu mercur, 
Cu toate că nu am ştiut că era mercur în Cola, recunosc că a bea 
şi a mânca porcării nu era bine pentru bebeluşul meu,  
3) Lortab/Acetaminophen (Paracetamol) în timpul sarcinii  
Eu am fibromialgie. Provoacă dureri suportabile în mod normal, 
dar în timpul sarcinii depăşeau orice limita. Ginecologul meu 
mi-a prescris Lortab (substanţe active: bitartrat de hidrocordona 
= calmant opioid şi acetaminophen = paracetamol), spunându-
mi că nu traversează placentă şi că este perfect sigur pentru 
copil. Mă durea atât de rău încât nu aveam de gând să aflu mai 
multe. Am avut încredere în ginecologul meu şi aveam nevoie 
să mă simt mai bine. 
 Încă o dată, am crezut oare SINCER că e bine pentru bebe? 
Logic că nu. Lortab este un medicament de categoria C 

(considerat de FDA), lucru care înseamnă că nu există 
suficiente studii umane pentru a-l pune în categoria „sigur”, dar, 
potrivit studiilor pe animale, nu există dovezi că ar face rău. Nu 
am putut găsi nicio cercetare sau niciun studiu care să lege în 
mod direct Lortab-ul de Autism, dar instinctul de mama îmi 
spune că nu a fost ok.  
4) Pitocin (Oxitocina administrată intravenos)  
Două dintre ecografiile pe care le-am făcut spre sfârşitul sarcinii 
arătau că nivelul lichidului amniotic era extrem de scăzut, aşa că 
Ginecologul meu m-a sfătuit să inducem travaliul. După câteva 
ore de administrare Pitocin la nivel scăzut, prin perfuzie, 
personalul din spital m-a încurajat să semnez un act prin care 
eram de acord să crească nivelul de Pitocin peste limita legală. 
Acum pare absurd, dar atunci eram în nişte dureri crunte şi cei 
de la spital mi-au spus că e totul perfect sigur şi că acel nivel e 
folosit la spitale din mai multe state are UŞA. Potrivit lor, 
Montană are niveluri maxime scăzute faţă de media naţională. 
Am primit Pitocin timp de 36 de ore. Aici e o explicaţie foarte 
clară a riscurilor folosirii Pitocin-ului.  
„În cazul folosirii crescute sau pe durata lungă a Pitocinului, 
debitul de sânge, implicit cel de oxigen, către uter este redus 
foarte mult. În timpul contractiilor naturale exită un interval 
sufient între contracţii pentru oxigenarea bebeluşului până la 
următoarea contracţie. În travaliul indus sau asistat, contracţiile 
foarte apropiate că timp sunt menţinute pentru o perioada mai 
lungă, scurtând intervalul în care bebeluşul poate primi oxigen. 
Reducerea cantităţii de oxigen pe care bebeluşul o primeşte în 
timpul travaliului poate avea consecinţe pe termen lung asupra 
funcţionalităţii creierului” 
 5) Cezariană 
 George Malcom Morley, un excelent obstetrician şi medic 
ginecolog a desfăşurat cercetări masive asupra legăturii dintre 
cezariană şi Autism, concluzionând: „Un copil născut prin 
cezariană are de 3-4 ori mai multe şanse să sufere de Autism” 
Teoria lui se bazează pe tăierea rapidă a cordonului ombilical, şi 
sunt suficiente motive să îi dăm dreptate. Sunt multe elemente 
ce fac parte dintr-o cezariană încât e greu să determini adevărată 
problema: anestezia, imobilitatea post-partum, trauma 
travaliului, tăierea prematură a cordonului ombilical, 
medicamentele post-operatorii sau lipsa bacteriilor „bune” 
existente în flora vaginală ce se transmit la naşterea naturală; 
toate aceste elemente constituie, individual, un suspect în 
legătură dintre cezariană şi Autism. Şi dacă le punem la un loc, 
e uşor să vedem cum combinaţia lor poate ave un impact 
negativ asupra bebeluşului. 
 Dar, pentru că am luat decizia proastă de a face ecografii, care 
au dus la decizia asupra travaliului indus cu ajutorul 
Pitocinului=>trauma travaliului, a rezultat cezariană. Încă nu 
pot să cred câte femei aleg să facă cezariană din motive de ordin 
estetic – nu voi elabora acest subiect. Bleah. O să fiu sinceră; 
Încă am un gust amar când mă andesc la asta. Chiar îmi doream 
o sarcina naturală. Soţul meu şi cu mine am fost la orele de 
pregătire pentru naştere, am exersat acasă…şi după 36 de ore de 
iad indus, tot m-am ales cu o cezariană. A fost o „aşa” urgenţă, 
încât mi-au făcut anestezie generală, cu toate că cerusem 
epidurală.  
6) Antibiotice 
 Oh, Doamne, unde să încep? Am atâtea sentimente împărţite 
asupra antibioticelor, dar uite ce ştiu: Fiul meu a fost expus la 
antibiotice în timpul travaliului. Apoi, după naştere, timp de 
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două săptămâni, prin transfer în laptele matern. Apoi a avut 5 
ture de antibiotice până la vârstă de un an, pentru o infecţie 
cronică la ureche. Cu toate că tot ce am spus până acum e crunt, 
există un moment care pentru mine iese în evidenţă şi mă face 
să vărs: o singură doză de Augmentin, când avea 6 luni. La 
vizită de rutină de la 6 luni a fost diagnosticat pentru a două 
oară cu infecţie la ureche. I s-a făcut vaccinul împotriva celor 7 
boli, cu toate că era bolnav şi am plecat cu o reţeta pentru 
Amoxicilin. Peste 6 zile, făcuse o infecţie a cailor respiratorii 
superioare, iar infecţia de la ureche i se agravase. Pentru că 
amoxicilină nu îşi făcuse efectul, pediatrul a prescris 
Augmentin. După prima doză, în 24 de ore, copilul meu a avut 
35 de scaune acide, lichide. Pur şi simplu piele de pe funduleţ i 
se desprindea că foile de ceapă. Nu văzusem vreodată aşa ceva, 
şi nici nu am mai văzut de atunci. Durerea era de nedescris. Am 
sunat doctorul şi mi-a schimbat antibioticul…cu un altul…în 8 
zile puiul meu a avut în el 3 tipuri diferite de antibiotic. 
Episodul asta a fost crunt. Sistemul lui digestiv nu a mai fost la 
fel de atunci. Nimic nu a mai fost la fel de atunci.  
Şi acum vine partea pe care ar trebui să o ştie toată lumea 
despre Augmentin: A fost implicat în Autism. Augmentinul e 
făcut din Amoxicilină şi clavulanat de potasiu. În timpul 
fabricării, acidul clavulanis e fermentat, lucru care implică mari 
cantităţi de amoniu/uree. Şi cea mai mică doză de uree ingestata 
poate duce la inflamarea ţesutului digestiv şi ţesutului cerebral. 
Va sfătuiesc să citiţi bine despre acest antibiotic înainte să îl 
folosiţi.  
7) Vaccinuri  
Nici nu ştiu ce să spun despre vaccinuri în afară de faptul că 
dacă aş putea să o iau de la capăt, copiii mei nu ar face nici 
măcar unul. Dintre toate greşelile pe care le-am făcut, dacă ar 
putea fi una singură pe care să o iau înapoi, ar fi dozele de 
vaccin, fără a stă pe gânduri. La puţin timp după ce băiatul meu 
a împlinit trei ani am renunţat la idiotul de pediatru care m-a 
dus pe calea terorii. Noul doctor s-a uitat la analizele de snge ale 
puiului meu şi la testele pentru metale grele şi m-a informat fără 
loc de întoarcere că fiul meu a fost afectat de vaccinuri şi nu a 
fost niciodată un candidat pentru imunizare. Mi-a spus că 
datorită fibromialgiei mele şi a faptului că boli autoimune şi 
probleme digestive sunt comune în familia mea şi a soţului 
meu, băiatul meu nu ar fii trebuit vaccinat niciodată. Dacă 
adaug şi tot ce i s-a întâmplat de la naştere şi faptul că avea 
icter, şi un cefalohematom care s-a dizolvat în aproape 6 luni, 
iritaţii severe, reflux gastroesofagian, rinită croniza, infecţii ale 
urechii şi eczemă atopica, era foarte clar faptul că sistemul lui 
imunitar nu funcţiona cum trebuie. Vaccinurile trebuie făcute 
doar când sistemul imunitar funcitioneaza corect, lucru care 
explică de ce la el imunizările făcute prin vaccinuri sunt ZERO. 
Potrivit CDC şi prospectelor de pe vaccinuri, copiii nu trebuie 
vaccinaţi dacă sunt bolnavi sau sub tratament cu antibiotice. 
Copilul meu a fost bolnav şi/sau sub tratament la aproape 
fiecare tură de vaccin. Oameni buni, eu ştiu ce i s-a întâmplat 
copilului meu. EU ŞTIU. Am văzut totul. Ginger Taylor a 
adunat de-a lungul anilor o lista cu studii care leagă în mod 
direct Autismul de vaccinuri. Şi lista aia are peste 60 de studii.  
Încă ceva – nu va obosiţi să scrieţi comentarii despre vaccinuri. 
Nu lei voi poştă. Sunt perfect conştientă că sunt copii cu autism 
care nu au fost niciodată vaccinaţi. Nu spun că vaccinurile sunt 
de sine stătătoare responsabile pentru autismul fiecărui copil. 
Dar ştiu că au făcut un rău ireparabil sistemului imunitar al 

copilului meu, care a dus eventual la Autism. Gata, am zis-o.  
8) Acetaminophen/Paracetamol  
Copilul meu a primit o cantitate incredibilă din acest această 
moarte roşie, lichidă. Acetaminophenul opreşte producţia de 
glutationa, antioxidantul principal al organismului uma. 
Glutationa este esenţială în lupta organismului cu toxinele şi în 
eliminarea lor. Asta înseamnă că probabil cel mai rău lucru pe 
care îl poţi face e să îi dai unui copil paracetamol când e 
vaccinat sau când are o infecţie în corp. Assitenta de la 
cabinetul pediatrului meu i-a dat paracetamol instantaneu când 
l-a vaccinat. Când infecţiile la ureche, durerile de stomac şi 
febra au început, că rezultat al răului făcut de vaccin, i-am dat 
paracetamol pentru a-i uşura durerea. Începeţi să vedeţi cum 
toate ororile astea formează o ţesătură? O problema are nevoie 
de o soluţie care creează o altă problema şi tot aşa.  
9)Fluor  
Probabil fluorul mă enervează cel mai mult dintre toate lucrurile 
de pe lista asta. Sunt convinsă că programul de fluorizare este 
una din cele mai mari teorii ale conspiraţiei şi ţepe din istoria 
umanităţii. Dacă aveţi vreodată timp şi va place istoria, daţi o 
caută pe Google „istoria fluorului”. Se citeşte că un român de 
Dan Brown şi ar fi perfectă în cazul în care copiii nu ar avea 
afecţiuni ale creierului din cauza apei fluorizate pe care o beau. 
O să va las pe voi să căutaţi mai multe, eu va dau doar 
rezumatul: Fluorul conţine fluorină. Fluorină este doar puţin 
mai puţin toxică decât arsenicul şi mai toxică decât plumbul. În 
acelaşi timp este o moleculă-cărăuş (purtătoare). Adoră să se 
combine cu alte materiale şi să creeze molecule şi mai toxice. În 
acelaşi timp trece barieră sânge/creier. Aşa că dacă, spre 
exemplu, copilul are în organism aluminiu de la adjuvanţii din 
vaccinuri sau plumb de la o ţeavă ruginită în apă pe care o bea, 
fluorină se lipeşte de acestea şi le conduce direct spre creier. 
Potrivit Consiliului Naţional de Cercetări, 36 de studii au arătat 
o legătură directă între fluor şi IQ scăzut la copii.  
Şi hai să va spun partea cea mai tare. Aia în care mă dau cu 
capul de masă, îmi smulg părul şi urlu: Poasto!Proasto!Proasto! 
Noi nici măcar nu avem apă potabilă fluorizată. Am cumpărat-o 
şi i-am dat-o băiatului meu dinadins. Pediatrul meu mi-a spus că 
are nevoie de asta. Aşa că am cumpărat sticlele alea mici şi 
drăguţe. Şi i-am dat şi suplimente cu vitamine şi fluor. Şi după 
toate astea, până a făcut copilul 5 ani, tot am avut o factură de 
$4000 la dentist pentru el. Iar intervenţiile dentare au necesitat 
anestezie generală care conţine….da! Fluor! Şi îl mai găseşti şi 
în multe medicamente, cum ar fi picăturile de urechi pe care i 
le-am pus atâta timp. Cum dracu’ de am avut grijă să nu îi dau 
pastă de dinţi cu fluor pentru că ştiam că e otrăvitoare, dar i-am 
dat apă fluorizată? Davă vreţi să va speriaţi puţin, citiţi ce scrie 
pe tuburile de pastă de dinţi cu fluor. Ingestia jumătate de tub de 
către un copil mic poate duce la moarte. Şi cu toate astea, nouă 
ni se bagă fluor în apă potabilă. O crimă, din punctul meu de 
vedere.  
Mă pot gândi la multe alte lucruri greşite care au contribuit la 
starea de sănătate a fiului meu. Menţionez: dietă, veselă, gel 
calmant pentru gingii când îi dădeau dintîi pe baza de 
benzocaina şi materiale de construcţie dăunătoare, dar nu voi 
mai elabora din bun simt. Scriu asta pentru a deschide ochii 
celor care încă pot lua decizii mai bune decât ale mele.  
Anticipez 3 tipuri de răspunsuri la postarea asta:  
1) Vor fi oameni care vor spune: Femeie, cât de proastă poţi să 
fii. Ce ai făcut e egal cu abuzul infantil. E logic că băiatul tău 
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are Autism. Nu am cu ce să va contrazic, aveţi dreptate. Bravo 
vouă că ştiţi sau aţi ştiut mai bine decât mine. 
2) Câţiva veţi înţelege exact prin ce trec, căci prin asta treceţi şi 
voi. Pentru voi, toată consideraţia şi compasiunea mea. Vom 
trăi toată viaţă ştiind că am greşit, aşa că acum nu putem decât 
să ne spunem poveste, încercând să îi ajutăm pe alţii. 
3) Şi vor fi cei cărora li se va face milă de mine şi vor încerca să 
mă încurajeze. Nu o faceţi. Nu mă ajută. Daţi share la blogul 
meu şi ajutaţi-i pe alţi până nu e prea târziu! 
Greşelile pe care le-am făcut au fost, în mare parte, 
recomandate de medici specialişti. Asta nu e o scuză, ştiu. 
Sănătatea fiului meu era responsabilitatea MEA
puterea de a decide să ascult recomandările lor sau nu. Măcar 
puţină muncă de cercetare din partea mea ar fi putut schimbă 
soarta fiului meu. Sunt femei care în momentul asta se duc la 
doctor pentru a două sau a treia ecografie în sarcina. Sunt m
care acum le dau paracetamol copiiilor lor. Sunt mame în 
travaliu cu oxitocina în vene. Sunt mame care îşi tratează copiii 
pentru infecţii la urechi fără să realizeze că sistemul lor imunitar 
e în neregulă. Şi sunt multe mamae care aud, pentur prima oa
„Copilul tău are Autism” Ajutaţi-le.  
Sunt convinsă că Autismul băiatului meu putea fi prevenit. 
Gândiţi. Căutaţi şi citiţi. Nu va permiteţi să nu o faceţi!” 
Asta a fost tot! În timpul sarcinilor mele nu am avut decât câte o 
ecografie la fiecare…sunt vaccinaţi şi am tot timpul rezervă de 
paracetamol supozitoare, nurofen, eferalgan şi panadol…mă 
duc să le arunc. Acum 2 săptămâni am plâns când am citit 
articolul asta dar ştiţi ce? Mă întorc la siropul de salvie, ceaiul 
de ceapă şi siropul de pătlagină pe care mi le făcea mamaie 
când eram mică! Pentru mine asta e o dovadă suficientă că era 
mai bine înainte…când eram mică râdeam de mamaie şi îi 
spuneam Mama-Natură! Sper să ajung să ştiu măcar jumate din 
câte ştie ea! 
 

 

Cum pot bacteriile controla tot ceea 
facem 

      Organizaţia Mondială a Sănătăţii defineşte probioticele 
ca fiind „microorganisme vii care, când sunt administrate în 
cantităţi adecvate, sunt benefice pentru sănătatea gazdei

e scurt, toate tulpinile de probiotice acţionează în trup 
pentru promovarea unei stări de sănătate, însă nu toate 
acţionează în acelaşi fel. 

Unele bacterii sunt experte în producerea de substanţe 
antimicrobiene care protejează intestinele de microbii dăunători, 
altele previn problemele digestive, în timp ce altele r
sistemul imunitar. Când înţelegem modul în care aceste bacterii 
diferite comunică cu corpul nostru, putem lua măsuri mai bune 
pentru a le face să acţioneze în avantajul nostru. 
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Cine domină universul? Microbii  

Deşi greu de crezut, trupul uman este 
microbii din intestine. Chiar şi când dormim, corpul nostru este 
ocupat să testeze, să asculte şi să primească informaţii de la 
trilioanele de rezidenţi minusculi din intestinele noastre. Şi, 
după cum arată ştiinţa, microbii (sau flora intestinală) au multe 
de zis. Şi ceea ce au de spus contează enorm pentru bunăstarea 
noastră. 

De fapt, studii curente au confirmat că flora intestinală este 
implicată în multe procese asociate cu sănătatea, cum ar fi 
absorbţia nutrienţilor, protecţia contra agenţilor patogeni, 
producţia de neurotransmiţători, imunomodularea şi funcţia de 
protecţie prin bariera intestinală. Chiar şi formarea oaselor, 
modificările de dispoziţie şi somnul pot fi influenţate de 
microbiomul intestinal. 

Dacă vrei să-ţi schimbi starea de sănătate, analizează
microbii. 

Flora intestinală este atât de importantă pentru corp, încât unii 
experţi o consideră un organ distinct şi de sine stătător. Însă, 
spre deosebire de alte organe ca ficatul şi creierul, care sunt
programate să funcţioneze conform unor coduri genetice 
predefinite, compoziţia şi funcţionarea microbiomului intestinal 
este influenţată în mare măsură de stimulii din mediu 
special de alimentaţie. Cu alte cuvinte, flora intestinală poate fi 
influenţată de alegerile de stil de viaţă. Iar aceasta este o veste 
bună! Acest lucru înseamnă că deţinem puterea de a controla 
felul în care microbii lucrează în propriul nostru interes.

Avem acum suficiente informaţii, confirmate de ştiinţă, care să 
permită fiecăruia dintre noi să ia măsuri în vederea optimizării 
sănătăţii intestinale. În primul rând şi înainte de orice, este 
important să avem o alimentaţie sănătoasă, bogată în fructe şi 
legume cu fibre, care ajuta microbii să prospere. Consumul de 
alimente fermentate şi de suplimente cu probiotice ajută, de 

asemenea, la menţinerea 
sănătăţii intestinale.

4 moduri în care probioticele 
te ajută să fii mai sănătos

Tulpinile probiotice din comerţ 
sunt bine echipate pentru a 
străbate mediul aspru al 
stomacului şi al 
subţire şi a se stabili în intestinul 
gros. Aici, microbii ştiu foarte 

bine să comunice cu corpul. Ca mulţi alţi membri ai populaţiei 

MedicinMedicinMedicinMedicină 

Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017 

 într-un dialog constant cu 
microbii din intestine. Chiar şi când dormim, corpul nostru este 
ocupat să testeze, să asculte şi să primească informaţii de la 
trilioanele de rezidenţi minusculi din intestinele noastre. Şi, 

u flora intestinală) au multe 
de zis. Şi ceea ce au de spus contează enorm pentru bunăstarea 

De fapt, studii curente au confirmat că flora intestinală este 
implicată în multe procese asociate cu sănătatea, cum ar fi 

ia contra agenţilor patogeni, 
producţia de neurotransmiţători, imunomodularea şi funcţia de 
protecţie prin bariera intestinală. Chiar şi formarea oaselor, 
modificările de dispoziţie şi somnul pot fi influenţate de 

ţi schimbi starea de sănătate, analizează-ţi 

Flora intestinală este atât de importantă pentru corp, încât unii 
experţi o consideră un organ distinct şi de sine stătător. Însă, 
spre deosebire de alte organe ca ficatul şi creierul, care sunt 
programate să funcţioneze conform unor coduri genetice 
predefinite, compoziţia şi funcţionarea microbiomului intestinal 
este influenţată în mare măsură de stimulii din mediu – în 
special de alimentaţie. Cu alte cuvinte, flora intestinală poate fi 

ată de alegerile de stil de viaţă. Iar aceasta este o veste 
bună! Acest lucru înseamnă că deţinem puterea de a controla 
felul în care microbii lucrează în propriul nostru interes. 

Avem acum suficiente informaţii, confirmate de ştiinţă, care să 
ăruia dintre noi să ia măsuri în vederea optimizării 

sănătăţii intestinale. În primul rând şi înainte de orice, este 
important să avem o alimentaţie sănătoasă, bogată în fructe şi 
legume cu fibre, care ajuta microbii să prospere. Consumul de 

ntate şi de suplimente cu probiotice ajută, de 
asemenea, la menţinerea 
sănătăţii intestinale. 

4 moduri în care probioticele 
te ajută să fii mai sănătos  

Tulpinile probiotice din comerţ 
sunt bine echipate pentru a 
străbate mediul aspru al 
stomacului şi al intestinului 
subţire şi a se stabili în intestinul 
gros. Aici, microbii ştiu foarte 

bine să comunice cu corpul. Ca mulţi alţi membri ai populaţiei 
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microbiomului, care au impact asupra sănătăţii, şi tulpinile 
probiotice din comerţ funcţionează în multe feluri:

1. Întăresc sistemul imunitar  

Tractul gastrointestinal este dotat cu celule specializate (celule 
dendritice) care testează conţinutul intestinului pentru a mări 
sau a reduce inflamaţia. Probioticele sunt echipate să comunice 
cu celulele imunitare de testare pentru a le informa dacă sunt 
prietenoase sau nocive (adică toxine sau agenţi patogeni). 
Această interacţiune are un efect de calmare asupra sistemului 
imunitar şi este esențială pentru efectele benefice ale 
probioticelor, pentru că inflamaţia are consecinţe sistemice şi cu 
impact pe termen lung asupra sănătăţii. 

2. Stimulează producţia de nutrienţi care promovează sănătatea
Probioticele descompun surse de carbon complexe (ca fibrele 
din polizaharide ale plantelor) pentru a produce metaboliţi 
benefici, ca vitamine şi acizi graşi cu lanţ scurt (AGLS). AGLS 
ca butiratul sunt cunoscuţi pentru abilitatea lor de a inhiba 
creşterea agenţilor patogeni. Aceştia servesc şi ca surse 
importante de energie pentru colonocite (celule epiteliale ale 
colonului) şi se crede că reglează expresia genelor umane pentru 
a reduce riscul de tulburări gastrointestinale, unele forme de 
cancer şi boala cardiovasculară. Un consum mărit de alimente 
bogate în fibre este o sursă importantă de acizi graşi cu lanţ 
scurt. 

3. Formează o barieră intestinală de protecţie
Probioticele întăresc bariera epitelială intestinală astfel încât 
conţinutul stomacului, care poate dăuna organismului, să nu fie 
eliberat din intestine. Acest lucru este posibil prin interacţiunea 
cu sistemele celulare, care fortifică stratul de mucus epitelial 
intestinal care blochează adeziunea patogenilor şi prin sudarea 
legăturilor dintre celulele epiteliale. 

4. Inhibă ataşarea patogenilor de suprafeţele intestinale
Probioticele şi alţi microbi benefici sunt experţi în manipularea 
mediului în care trăiesc, astfel încât să ţină la distanţă patogenii 
competitivi şi bacteriile nocive. Probioticele s
reglează expresia produselor antimicrobiene, cum ar fi 
defensinele şi catelicidinele, pe care organismu
produce în mod natural. Probioticele pot spune trupului uman şi 
să mărească producţia de anticorpi specifici pentru patogeni. 
Probioticele posedă un întreg arsenal, dar pot produce şi alte 
substanţe antimicrobiene, bacteriocine şi microcine. Chia
acizii graşi cu lanţ scurt, care sunt produşi prin fermentarea 
probiotică a polizaharidelor din plante, pot inhiba patogenii.

Bacteriile deţin conducerea, de aceea este important să le 
înţelegem. 
Fiecare persoană are o floră intestinală unică şi 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017

microbiomului, care au impact asupra sănătăţii, şi tulpinile 
ri: 

Tractul gastrointestinal este dotat cu celule specializate (celule 
dendritice) care testează conţinutul intestinului pentru a mări 
sau a reduce inflamaţia. Probioticele sunt echipate să comunice 

estare pentru a le informa dacă sunt 
prietenoase sau nocive (adică toxine sau agenţi patogeni). 
Această interacţiune are un efect de calmare asupra sistemului 

țială pentru efectele benefice ale 
onsecinţe sistemice şi cu 

2. Stimulează producţia de nutrienţi care promovează sănătatea  
Probioticele descompun surse de carbon complexe (ca fibrele 
din polizaharide ale plantelor) pentru a produce metaboliţi 
benefici, ca vitamine şi acizi graşi cu lanţ scurt (AGLS). AGLS 
ca butiratul sunt cunoscuţi pentru abilitatea lor de a inhiba 
creşterea agenţilor patogeni. Aceştia servesc şi ca surse 
importante de energie pentru colonocite (celule epiteliale ale 

) şi se crede că reglează expresia genelor umane pentru 
a reduce riscul de tulburări gastrointestinale, unele forme de 
cancer şi boala cardiovasculară. Un consum mărit de alimente 
bogate în fibre este o sursă importantă de acizi graşi cu lanţ 

mează o barieră intestinală de protecţie  
Probioticele întăresc bariera epitelială intestinală astfel încât 
conţinutul stomacului, care poate dăuna organismului, să nu fie 
eliberat din intestine. Acest lucru este posibil prin interacţiunea 

ulare, care fortifică stratul de mucus epitelial 
intestinal care blochează adeziunea patogenilor şi prin sudarea 

4. Inhibă ataşarea patogenilor de suprafeţele intestinale  
xperţi în manipularea 

mediului în care trăiesc, astfel încât să ţină la distanţă patogenii 
competitivi şi bacteriile nocive. Probioticele s-a dovedit că 
reglează expresia produselor antimicrobiene, cum ar fi 
defensinele şi catelicidinele, pe care organismul uman le 
produce în mod natural. Probioticele pot spune trupului uman şi 
să mărească producţia de anticorpi specifici pentru patogeni. 
Probioticele posedă un întreg arsenal, dar pot produce şi alte 
substanţe antimicrobiene, bacteriocine şi microcine. Chiar şi 
acizii graşi cu lanţ scurt, care sunt produşi prin fermentarea 
probiotică a polizaharidelor din plante, pot inhiba patogenii. 

Bacteriile deţin conducerea, de aceea este important să le 

Fiecare persoană are o floră intestinală unică şi specificul 

acesteia poate influenţa şi eficacitatea suplimentelor cu 
probiotice pe care le folosim.
Probioticele sunt importante pentru sănătate, însă cea mai bună 
strategie pentru optimizarea acestora este o dietă echilibrată şi 
diversificată, care să conţină fibre prebiotice, pe de o parte, şi 
care să excludă carbohidraţii rafinaţi şi adaosul de zahăr, pe de 
altă parte. 

 

Cum să-ţi ţii hipertensiunea sub control

        Unul din trei adulţi în occident suferă de hipertensiune 
arterială (tensiune mărită) şi aproape 20% nici nu ştiu că au 
această afecţiune.  

ei mai mulţi nu prezintă niciun simptom. Simptomele 
apar de obicei când tensiunea creşte brusc şi cu efecte 
destul de extreme, fiind necesară o intervenţie medicală 

de urgenţă. Hipertensiunea apare când presiunea în artere creşte, 
forţând inima să pompeze sângele cu mai multă putere decât în 
mod normal în întregul trup. 

Care este tensiunea „normală”?  

Tensiunea este exprimată de două valori numerice. Prima 
valoare – presiunea sistolică – reprezintă presiunea sângelui în 
artere în timpul contracției mușchiului cardiac. A doua valoare 
– presiunea diastolică – reprezintă presiunea sângelui în vasele 
sangvine în perioada de relaxare a mu
Presiunea sângelui este măsurată în milimetri coloană de mercur 
(mmHg). Medicii sunt, în general, de acord că limita superioară 
a valorii „normale” a tensiunii este de 140 
(sistolică)/90(diastolică) mmHg. Dacă tensiunea se situează în 
mod constant deasupra acestor limite, în trei ocazi
atunci medicul vă pune diagnosticul de hipertensiune. O 
tensiune ideală se situează, de fapt, în jurul valorii de 115/75 
mmHg – această valoare prezintă un risc aproape zero de deces 
din cauza unui atac de cord. Dar este posibil ca tensiunea să
atât de scăzută? Nu numai că este posibil, dar este şi normal, 
pentru cei care mănâncă sănătos şi iau 
privire la stilul lor de viaţă. 

Consecinţele hipertensiunii  

Hipertensiunea pune în pericol sănătatea şi calitatea vieţii 
dacă nu este ţinută sub control, poate duce la următoarele 
afecţiuni: 

- Boală coronariană – tensiunea mărită afectează arterele 
coronare care ajung să fie blocate şi este împiedicată circulaţia 
sângelui către muşchiul cardiac. Când sângele nu circulă n
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acesteia poate influenţa şi eficacitatea suplimentelor cu 
probiotice pe care le folosim. 
Probioticele sunt importante pentru sănătate, însă cea mai bună 
strategie pentru optimizarea acestora este o dietă echilibrată şi 

ţină fibre prebiotice, pe de o parte, şi 
care să excludă carbohidraţii rafinaţi şi adaosul de zahăr, pe de 

ţi ţii hipertensiunea sub control 

Unul din trei adulţi în occident suferă de hipertensiune 
ne mărită) şi aproape 20% nici nu ştiu că au 

ei mai mulţi nu prezintă niciun simptom. Simptomele 
apar de obicei când tensiunea creşte brusc şi cu efecte 
destul de extreme, fiind necesară o intervenţie medicală 

Hipertensiunea apare când presiunea în artere creşte, 
forţând inima să pompeze sângele cu mai multă putere decât în 

Tensiunea este exprimată de două valori numerice. Prima 
reprezintă presiunea sângelui în 

ției mușchiului cardiac. A doua valoare 
reprezintă presiunea sângelui în vasele 

sangvine în perioada de relaxare a mușchiului cardiac. 
tă în milimetri coloană de mercur 

Medicii sunt, în general, de acord că limita superioară 
a valorii „normale” a tensiunii este de 140 
(sistolică)/90(diastolică) mmHg. Dacă tensiunea se situează în 
mod constant deasupra acestor limite, în trei ocazii diferite, 
atunci medicul vă pune diagnosticul de hipertensiune. O 
tensiune ideală se situează, de fapt, în jurul valorii de 115/75 

această valoare prezintă un risc aproape zero de deces 
din cauza unui atac de cord. Dar este posibil ca tensiunea să fie 
atât de scăzută? Nu numai că este posibil, dar este şi normal, 
pentru cei care mănâncă sănătos şi iau și alte măsuri benefice cu 

Hipertensiunea pune în pericol sănătatea şi calitatea vieţii şi, 
dacă nu este ţinută sub control, poate duce la următoarele 

tensiunea mărită afectează arterele 
coronare care ajung să fie blocate şi este împiedicată circulaţia 
sângelui către muşchiul cardiac. Când sângele nu circulă normal 
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către inimă, apar dureri în piept, aritmii şi atac de cord. 
- Accident vascular cerebral – tensiunea mărită poate cauza 
formarea de cheaguri, cu ocluzia consecutivă a vaselor 
sanguine, sau spargerea vaselor de sânge în creier. 
- Insuficienţa cardiacă – efortul suplimentar făcut de inimă ca 
urmare a tensiunii mărite poate determina muşchiul cardiac să 
obosească şi să nu îşi mai poată îndeplini funcţia de pompă, 
deci să nu mai poată alimenta corpul cu sânge. 
- Boli renale – tensiunea mărită poate afecta arterele din jurul 
rinichilor şi afectează astfel abilitatea acestora de a filtra în mod 
eficient sângele. 
- Pierderea vederii – tensiunea mărită forţează sau deteriorează 
vasele de sânge din ochi. 
- Disfuncţie sexuală – poate fi vorba de disfuncţie erectilă la 
bărbaţi sau libido scăzut la femei. 
- Boală arterială periferică – arterioscleroza cauzată de 
tensiunea mărită poate cauza îngustarea arterelor de la nivelul 
picioarelor, stomacului şi capului, ducând la apariţia durerii sau 
a oboselii. 
- Demenţă – poate să apară ca urmare a îngustării şi blocării 
arterelor care alimentează creierul cu sânge. Poate să fie cauzată 
şi de accidente vasculare cerebrale. În ambele cauze motivul 
principal este tensiunea mărită. 

„Nu pot face nimic, hipertensiunea la noi în familie se 
moşteneşte”  

Renunţă la această idee! Tensiunea mărită este mai mult o 
consecinţă a stilului de viaţă decât a moştenirii genetice. În 
lucrarea Studiul China, dr. T. Colin Campbell explică modul în 
care „exprimarea” genelor favorizează 
apariţia bolii. 
„Genele crează predispoziţii. Cu toţii avem 
grade de risc diferite datorită genelor. Dar 
chiar dacă nu ştim exact la ce riscuri suntem 
predispuşi, ştim cum să controlăm aceste 
riscuri. Indiferent de gene, ne putem optimiza 
şansele de exprimare a genelor corecte 
furnizând trupurilor noastre un mediu 
adecvat – adică, cea mai bună nutriţie 
posibilă.” 

Pentru cei cu hipertensiune în familie, este cu 
atât mai important să facă anumite modificări 
benefice în stilul de viaţă pentru că, aşa cum se spune, poate că 
genele sunt „pistolul”, dar stilul de viaţă este, de fapt, 
„trăgaciul”. 

Cum îţi poţi controla tensiunea?  

Prin alimentaţie 

Multe studii, datând încă din 1920, arată că cei care consumă 
preponderent alimente de origine vegetală au o tensiune mai 
redusă decât cei care consumă carne, ouă si lactate. În studiul 
Adventist 2, care a ţinut sub observaţie 89.000 de californieni, s-
a descoperit că cei care au consumat carne săptămânal şi-au 
redus cu 23% rata de tensiune mărită. Cei care au renunţat la 
orice fel de carne mai puţin peşte şi-au scăzut rata de tensiune 
cu 38%, iar cei care nu au consumat deloc carne, vegetarienii, 
au prezentat o rată scăzută la mai puţin de jumătate. Veganii – 
cei care au renunţat la carne, peşte, lactate şi ouă – şi-au redus 
riscul cu până la trei sferturi. 

Unul dintre cele mai impresionante programe terapeutice prin 
nutriţie a fost condus de John McDougall. Studiul a urmărit 500 
de subiecţi cu o varietate de probleme de sănătate care au 
participat într-un program care a presupus câteva modificări ale 
stilului de viaţă timp de 12 zile. 

Aceştia au consumat o alimentaţie săracă în grăsimi şi bogată în 
alimente integrale, fructe, legume, cereale integrale şi 
leguminoase, eliminând toate produsele de origine animală şi 
alcoolul. Nu s-au pus restricţii la porţiile de mâncare. Subiecţii 
au exersat şi practicat şi tehnici de gestionare a stresului. În 
decurs de 11 de zile, subiecţii au manifestat o reducere 
semnificativă a tensiunii. În cele mai multe cazuri, s-a renunţat 
la medicamentele pentru tensiune la scurt timp după iniţierea 
programului. 

Ce alternativă minunată... plante în loc de medicamente! 

Aportul de sare  

Chiar şi o mică reducere a sării în alimentaţie 
poate diminua valorile tensiunii cu 2 până la 8 
mmHg. În general, sarea trebuie limitată la cel 
mult 5 g pe zi (2300 mg de sodiu pe zi). Dar chiar 
şi o cantitate mai mică – 3 g sare (1500 mg de 
sodiu) sau mai puţin – poate fi adecvată pentru 
oamenii care au o sensibilitate mai mare la sare. 
Pentru a reduce consumul de sare se pot lua 
următoarele măsuri: 

 
- Limitarea consumului de alimentele procesate. Sarea nu este 
prezentă în alimentele de origine vegetală decât în mică măsură. 
Cea mai mare cantitate de sare este adăugată în timpul 
procesării. Citeşte cu atenţie etichetele alimentelor ambalate. 
Produsele care conţin cantitatea cea mai mare de sare sunt 
chipsurile de porumb sau cartofi, alimentele conservate, prăjite 
şi brânza. 
- Gătitul fără sare. Foloseşte condimente sau ierburi aromate 
pentru a asezona mâncarea. 
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- Consumul regulat de mâncare gătită acasă. Meniurile din 
restaurante conţin mai multă sare decât necesarul zilnic. Unele 
menuri pot conţine şi de patru ori mai multă sare decât 
necesarul zilnic. 

Activitatea fizică  

Practica regulată, cel puţin 30 de minute pe zi, poate duce la 
scăderea tensiunii cu 4 până la 9 mmHg. Cheia succesului este 
constanţa, pentru că încetarea practicii zilnice poate duce la 
revenirea tensiunii mărite. 

Limitează consumul de alcool 

 Consumul moderat înseamnă o băutură pe zi pentru femei şi 
bărbaţii trecuţi de 65 de ani, sau maximum două pe zi pentru 
bărbaţii de până la 65 de ani. O băutură echivalează cu 350 ml 
bere, 150 ml vin sau 45 ml lichior de 80%. 
Un consum exagerat de alcool poate duce la o creştere 
semnificativă a tensiunii. De asemenea, consumul de alcool 
reduce şi eficienţa medicamentelor pentru tensiune. Chiar şi în 
cazul unui consum redus, dacă este regulat, alcoolul poate duce 
la creşterea tensiunii, estimările arătând că riscul de 
hipertensiune din cauza alcoolului este de 16%. Însă, 
hipertensiunea cauzată de consumul de alcool este reversibilă în 
decurs de 2-4 săptămâni de abstinenţă sau în eventualitatea unei 
scăderi semnificative a consumului. 

Nu fuma  

Fumatul de ţigări este un factor de risc cardiovascular şi 
renunţarea la fumat este o măsură importantă pentru prevenirea 
unui număr semnificativ de boli cardiovasculare. Fumatul are 
un efect imediat de creştere a tensiunii şi, pe lângă aceasta, 
chimicalele din tutun deteriorează căptuşeala pereţilor arteriali, 
îngustând lumenul arterelor, ceea ce duce la o creştere cronică a 
tensiunii. Fumatul pasiv măreşte, de asemenea, tensiunea. 

Gestionează-ţi stresul 

Stresul poate cauza hipertensiune prin mărirea repetată a 
tensiunii sau stimulând sistemul nervos să producă hormoni 
care îngustează vasele de sânge şi măresc presiunea sanguină. 
Factorii de stres care pot afecta tensiunea sunt un loc de muncă 
stresant, mediul social, stresul emoțional. Atunci când ne 
prezentăm la medic, pentru mulți dintre noi acest fapt reprezintă 
un stres, făcând să apară ceea ce a fost numit hipertensiunea de 
halat alb.  

Chiar dacă nu putem elimina mereu aceşti factori, putem 
schimba modul în care reacţionăm la ei. Următoarele strategii 
sunt eficiente în combaterea stresului: 

- Învaţă tehnici de relaxare. Meditaţia, relaxarea progresivă a 
muşchilor, vizualizarea îndrumată, exerciţii de respiraţie, yoga, 
sunt toate metode eficiente de gestionare a stresului. 
- Întăreşte-ţi cercul social. Conectează-te cu alţii înscriindu-te la 
un curs, într-o organizaţie sau participând într-un grup de 
suport. 
- Organizează-ţi mai bine timpul. Cu cât îţi organizezi mai bine 
timpul alocat muncii şi familiei, cu atât vei menţine stresul la un 
nivel mai scăzut. Consultă-te în acest sens şi cu partenerul tău 
de viaţă, cu familia, prietenii, colegii de muncă sau cu vecinii. 
- Încearcă să rezolvi situaţiile stresante. Nu le lăsa să se 
acumuleze. Rezolvă problemele de acasă prin consilii de familie 
şi foloseşte abilităţi de negociere la muncă şi acasă. 
- Mănâncă bine. Învaţă să savurezi experienţa: de exemplu, 
mănâncă încet şi acordă atenţie fiecărei bucăţi în parte. Fă o 
plimbare, dormi la prânz, mergi la un masaj sau ascultă muzica 
ta preferată. 

Alegerea îţi aparţine  

Hipertensiunea, de cele mai multe ori, ca şi problemele 
medicale asociate, poate fi prevenită şi este reversibilă dacă se 
iau măsuri de modificare a stilului de viaţă. Reducerea tensiunii 
arteriale prin administrarea de medicamente poate să nu fie la 
fel de eficientă, pentru că nu tratează cauza. Dar chiar şi cei care 
sunt sub tratament pentru reducerea tensiunii pot să-şi reducă 
riscul cu până la 78% prin adoptarea unei alimentaţii şi a unui 
stil de viaţă sănătoase. 

Dovezile ştiinţifice acumulate în ultimii 30 de ani arată că 
adoptarea unei diete compuse din alimente integrale şi produse 
de origine vegetală, menţinerea unei greutăţi sănătoase, 
renunţarea la fumat, mişcarea regulată pot face din 
hipertensiune o simplă amintire. Adevărata sănătate este un 
proces, în care iei măsuri progresive de îmbunătăţire a vieţii. 
Indiferent de vârstă sau afecţiune, cu toţii putem să ne 
îmbunătăţim dieta, să ne mişcăm mai mult şi să gândim mai 
pozitiv. Stă în puterea noastră să ne controlăm sănătatea. Sursa: 
www.yogaesoteric.net 
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Vrei să îți meargă creierul exceptional? 
Vezi cât zahăr trebuie să consumi!

 
       Celulele creierului funcţionează optim doar dacă nivelul 
glucozei în sânge se situează la un anumit nivel. 

Jean CARPER

lucoza din sânge îmbunătăţeşte memoria şi 

concentrarea şi creşte capacitatea de învăţare, fiind 

sursa de energie pentru organism şi creier.

Deşi creierul reprezintă doar 2% din greutatea trupului, poate 

consuma 20-30% din întreaga energie a organismului. „

creierul stochează atât de pu 

ţină glucoză încât, dacă rezerva nu ar fi împrospătată, s

putea epuiza în decurs de 10 minute!”, precizează Jean Carper. 

Aşa se explică de ce ne desfăşurăm destul de greu activitatea 

înainte de a mânca dimineaţă, mai ales dacă munca implică 

gândirea şi folosirea intensă a creierului; el pur şi simplu nu are 

combustibilul necesar. 

Glucoza este deci prietenul creierului, dar nu în cantităţi 

excesive. S-a observat că la diabetici ateroscleroza este mai 

gravă în capilarele creierului şi în artera carotidă ca

alimentează creierul.

Glicemia şi insulina ridicate încurajează demenţa legată de 

vârstă şi boala Alzheimer. Un studiu efectuat la clinica Mayo a 

descoperit că bolnavii de diabet de tip II erau cu 66% mai 

predispuşi să dezvolte toate tipurile de demenţă. Asta înseamnă 

că bolnavii de diabet trebuie să aibă o grijă şi mai mare de dieta 

lor şi să-şi ţină pe cât posibil glicemia sub control, pentru a nu 

dezvolta boli ale creierului. 

De ce zaharuri are nevoie creierul 

Glucidele sau zaharurile sănătoase, aşa-zisele „glucide bune” 

sau „carbohidraţii buni”, pot fi găsite în următoarele alimente: 

fructe şi legume 

proaspete, fructe 

şi legume uscate, 

zarzavaturi, 

cereale integrale 

şi produse 

fabricate din 

acestea, lactate 

G
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ți meargă creierul exceptional? 
Vezi cât zahăr trebuie să consumi! 

Celulele creierului funcţionează optim doar dacă nivelul 
glucozei în sânge se situează la un anumit nivel.  

Jean CARPER 

lucoza din sânge îmbunătăţeşte memoria şi 

concentrarea şi creşte capacitatea de învăţare, fiind 

sursa de energie pentru organism şi creier. 

Deşi creierul reprezintă doar 2% din greutatea trupului, poate 

30% din întreaga energie a organismului. „În plus, 

ţină glucoză încât, dacă rezerva nu ar fi împrospătată, s-ar 

!”, precizează Jean Carper. 

Aşa se explică de ce ne desfăşurăm destul de greu activitatea 

înainte de a mânca dimineaţă, mai ales dacă munca implică 

folosirea intensă a creierului; el pur şi simplu nu are 

Glucoza este deci prietenul creierului, dar nu în cantităţi 

a observat că la diabetici ateroscleroza este mai 

gravă în capilarele creierului şi în artera carotidă care 

alimentează creierul. 

Glicemia şi insulina ridicate încurajează demenţa legată de 

vârstă şi boala Alzheimer. Un studiu efectuat la clinica Mayo a 

descoperit că bolnavii de diabet de tip II erau cu 66% mai 

. Asta înseamnă 

că bolnavii de diabet trebuie să aibă o grijă şi mai mare de dieta 

şi ţină pe cât posibil glicemia sub control, pentru a nu 

isele „glucide bune” 

sau „carbohidraţii buni”, pot fi găsite în următoarele alimente: 

degresate, nuci şi alune de orice fel. 

Organismul nostru nu are nevoie de zahăr adăugat în alimente. 

Toată nevoia de glucoză a organelor noastre, deci şi a creierului, 

este acoperită de consumul acestor alimente sănătoase, fără a 

adăuga vreodată zahăr în ele. 

 

 5 alimente minune care conţin probio
bacteriile care ne protejează sistemul 

imunitar!

         Cine ar fi crezut că acum, în plin sezon rece, sănătatea 
întregului nostru organism poate depinde 
microorganisme: probioticele! 

ceste bacterii benefice şi microbi care 
intestine au un rol important în digestie însă mai mult 
decât atât, sunt un adevărat aliat în sezonul rece: 

stimulează sistemul imunitar, producţia de anticorpi, combat 
infecţiile şi au acţiune antivirală. 

Deficiența în organism a probioticelor
cauză a problemelor digestive, dar şi a altor probleme de 
sănătate precum scăderea imunităţii şi apariţia recurentă a 
bolilor specifice sezonului rece. 

Totuşi, vestea bună este că aceste ajutoare esenţiale sistemului 
de apărare pot fi integrate cu uşurinţă în dieta zilnică prin 
consumul anumitor 
alimente. Iată un top 5 
al alimentelor cu cele 
mai multe probiotice: 

Iaurtul  

Poate cel mai popular 
aliment asociat cu 
suplimentarea 
probioticelor în 
organism, iaurtul aduce şi 
o serie întreagă de 
beneficii organismului: 
îmbunătăţeşte digestia şi 
imunitatea organismului, 
previne osteoporoza şi 
cancerul de colon şi ajută 
la scăderea tensiunii 
arteriale. 

„Cele mai bune rezultate se obţin din consumul de iaurt 
natural, preparat în casă din lapte, şi nu din cel găsit în comerţ. 
Este de evitat mai ales iaurtul cu fructe din magazine pentru că 
acestea conţin sirop de porumb bogat în fructoză, îndulcitori 
artificiali, conservanţi şi arome sintetice, care vă aduc mai 
multe deservicii sănătăţii, decât o porţie importantă de bacterii 

A
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nismul nostru nu are nevoie de zahăr adăugat în alimente. 

Toată nevoia de glucoză a organelor noastre, deci şi a creierului, 

este acoperită de consumul acestor alimente sănătoase, fără a 

5 alimente minune care conţin probiotice, 
bacteriile care ne protejează sistemul 

imunitar! 

Cine ar fi crezut că acum, în plin sezon rece, sănătatea 
întregului nostru organism poate depinde și de câteva mici 

ceste bacterii benefice şi microbi care trăiesc în 
intestine au un rol important în digestie însă mai mult 
decât atât, sunt un adevărat aliat în sezonul rece: 

stimulează sistemul imunitar, producţia de anticorpi, combat 

ța în organism a probioticelor reprezintă principala 
cauză a problemelor digestive, dar şi a altor probleme de 
sănătate precum scăderea imunităţii şi apariţia recurentă a 

Totuşi, vestea bună este că aceste ajutoare esenţiale sistemului 
i integrate cu uşurinţă în dieta zilnică prin 

Cele mai bune rezultate se obţin din consumul de iaurt 
arat în casă din lapte, şi nu din cel găsit în comerţ. 

Este de evitat mai ales iaurtul cu fructe din magazine pentru că 
acestea conţin sirop de porumb bogat în fructoză, îndulcitori 
artificiali, conservanţi şi arome sintetice, care vă aduc mai 

icii sănătăţii, decât o porţie importantă de bacterii 
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benefice”, explică specialistul Ropharma, dr. imunolog Tania 
Bejan. 

Şi chefirul este o sursă importantă de probiotice. „
considerat doar un alt fel de iaurt, chefirul este d
ciupercă ce se dezvoltă în lapte producând fermenţi, enzime, 
vitamine, minerale şi alte substanţe bioactive. Acest aliment are 
şi efecte benefice asupra tractului digestiv, fiind în acelaşi timp 
şi un bun antioxidant. Mai mult, acesta grăbeşte ref
florei intestinale şi previne problemele digestive care pot 
apărea în urma tratamentului cu antibiotice
imunolog Tania Bejan. 

Varza murată  

Acest preparat nelipsit din bucătăria tradiţională românească 
este şi o sursă de probiotice, fiind pregătit prin fermentaţie, cu 
ingrediente naturale. 

În afară de acest 
beneficiu adus sănătăţii, 
culturile vii din varza 
murată pot fi utile şi în 
ameliorarea alergiilor şi, 
în plus, este o sursă 
excelentă de vitaminele 
B, A, E şi C. 

Ciocolata neagră  

Unul din puţinele deserturi benefice organismului, ciocolată 
neagră este bogată în 
antioxidanţi şi are un 
efect de energizare. În 
plus, ciocolată neagră se 
mai remarcă şi prin 
probioticele pe care le 
furnizează organismului. 

Câtă vreme are o 
concentraţie cât mai mare de cacao şi un conţinut cât mai mic 
de zahăr sau îndulcitori sintetici, ciocolată neagră este un aliat 
de nădejde al sănătăţii. 

Ceaiul Kombucha  

Considerat un adevărat elixir al sănătăţii, acest ceai se obţine 
folosind culturi vii de Kombucha în ceai verde sau ceai negru şi 
este folosită de secole întregi pentru creşterea nivelului de 
energie, îmbunătăţirea stării de spirit şi pierderea kilogramelor 
în plus. 

De asemenea, bacteriile din culturile de Kombucha sunt 
probiotice şi funcţionează în acelaşi fel ca şi culturile bacteriilor 
active din iaurt. 

Laptele de soia  
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”, explică specialistul Ropharma, dr. imunolog Tania 

este o sursă importantă de probiotice. „Deseori 
considerat doar un alt fel de iaurt, chefirul este de fapt o 
ciupercă ce se dezvoltă în lapte producând fermenţi, enzime, 
vitamine, minerale şi alte substanţe bioactive. Acest aliment are 
şi efecte benefice asupra tractului digestiv, fiind în acelaşi timp 
şi un bun antioxidant. Mai mult, acesta grăbeşte refacerea 
florei intestinale şi previne problemele digestive care pot 
apărea în urma tratamentului cu antibiotice”, explică dr. 

Acest preparat nelipsit din bucătăria tradiţională românească 
iind pregătit prin fermentaţie, cu 

Unul din puţinele deserturi benefice organismului, ciocolată 

cât mai mare de cacao şi un conţinut cât mai mic 
de zahăr sau îndulcitori sintetici, ciocolată neagră este un aliat 

Considerat un adevărat elixir al sănătăţii, acest ceai se obţine 
în ceai verde sau ceai negru şi 

este folosită de secole întregi pentru creşterea nivelului de 
energie, îmbunătăţirea stării de spirit şi pierderea kilogramelor 

De asemenea, bacteriile din culturile de Kombucha sunt 
elaşi fel ca şi culturile bacteriilor 

Un substitut al produselor de origine animală şi nu numai, 
laptele de soia aduce şi 
numeroase beneficii 
organismului uman. Prin 
conţinutul său de 
probiotice şi culturi vii de 
bacterii, acesta ajută la 
menţinerea unui sistem 
digestiv sănătos. O 
singură cană de lapte de 
soia oferă o mulţime de 
nutrienţi esenţiali întăririi 
organismului înainte de sezonul rece: conţine 25
11-31% vitamina D, 89-125 de calorii, 5 grame d
grame grăsimi săturate), 6-10 grame de proteine şi este bogat în 
acizi graşi esenţiali omega 3, antioxidanţi şi vitamina E, care 
ajută la combaterea infecţiilor. 

Deşi dieta zilnică poate fi o sursă importantă de probiotice, în 
unele cazuri este recomandat şi tratamentul cu probiotice pentru 
a reface flora intestinală normală şi imunizarea organismului.

Cel mai frecvent, tratamentul cu antibiotice distruge culturile de 
bacterii benefice organismului. După o astfel de cură, echilibrul 
microbian trebuie restabilit cât mai repede pentru a nu genera 
alte probleme. 

 

Consumul de seminte de in poate 
reduce mortalitatea în cancerul de sân cu 

până la 70 %
 

Prof. 
 

 
        Medicina alopata continuă să împingă femeile sa faca 
mamografii anual ca o modalitate de a se apăra împotriva 
epidemiei de cancer de sân.  

u toate acestea, mamografiile nu fac nimic pentru a 
preveni boala sau imbunatati rata de supra
schimb, micile semințe de in  au acest efect uimitor.

 
Zeci de studii au evidențiat efectele anticancerigene ale 
semintelor de in. Cercetatorii de la Universitatea din Toronto au 
urmarit să răspundă la întrebări cu privire la compu
semintele de in, cât si la intrebari despre cat  de eficiente sunt in 
reducerea riscului de cancer de san si stoparea cresterea tumorii. 
Ei au publicat rezultatele studiilor realizate in vitro,
observaționale, și ale studiilor clinice privind ulei de in si 
seminte de in, precum și lignanii găsiti în seminte de in.
 

C
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origine animală şi nu numai, 

organismului înainte de sezonul rece: conţine 25-31% calciu, 
125 de calorii, 5 grame de grăsimi (0,4 
10 grame de proteine şi este bogat în 

acizi graşi esenţiali omega 3, antioxidanţi şi vitamina E, care 

Deşi dieta zilnică poate fi o sursă importantă de probiotice, în 
ste recomandat şi tratamentul cu probiotice pentru 

a reface flora intestinală normală şi imunizarea organismului. 

Cel mai frecvent, tratamentul cu antibiotice distruge culturile de 
bacterii benefice organismului. După o astfel de cură, echilibrul 

trebuie restabilit cât mai repede pentru a nu genera 

Consumul de seminte de in poate 
reduce mortalitatea în cancerul de sân cu 

până la 70 % 

Prof. Adina DAVID – Iași 

 

Medicina alopata continuă să împingă femeile sa faca 
mamografii anual ca o modalitate de a se apăra împotriva 

, mamografiile nu fac nimic pentru a 
preveni boala sau imbunatati rata de supravietuire. In 

țe de in  au acest efect uimitor. 

țiat efectele anticancerigene ale 
. Cercetatorii de la Universitatea din Toronto au 

urmarit să răspundă la întrebări cu privire la compușii gasiti in 
semintele de in, cât si la intrebari despre cat  de eficiente sunt in 
educerea riscului de cancer de san si stoparea cresterea tumorii. 
Ei au publicat rezultatele studiilor realizate in vitro, pe animale, 

ționale, și ale studiilor clinice privind ulei de in si 
și lignanii găsiti în seminte de in. 
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Lignanii sunt o clasa de fitoestrogeni sau estrogeni din plante 
care actioneaza, de asemenea, ca antioxidanti. Alte alimente ce 
contin, de asemenea, lignani,sunt susanul, floarea soarelui 
semințele de dovleac, cereale (secară, orz, grâu și ovăz), 
broccoli și fasole. Dar, semintele de in contin de sute de ori  mai 
mare cantitate de lignani decât oricare dintre celalte alimente.
Documentele publicate la Universitatea din Toronto arata 
puterea uimitoare pe care o au semintele de in, pentru a preveni 
și încetini creșterea tumorilor de cancer de sân. 
 Iată ce ne spun studiile: 
• Majoritatea studiilor pe animale arata ca o dieta de 2,5% 
seminte de in sau cantitatea echivalentă de Lignan sau ulei de in 
reduce creșterea tumorii. 
• Dietele constând din 10% semințe de in și o cantitate 
echivalentă de lignan nu interferează negativ ci cre
eficacitatea tamoxifen (medicament folosit in tratarea 
cancerului de sân). 
• Studiile observaționale arată ca aportul de seminte de in și 
lignan, excreția urinară, sau nivelurile serice sunt asociate cu 
reducerea riscului de cancer mamar, în special la femeile aflate 
la menopauză. 
• Lignanul reduce mortalitatea de cancer de sân cu 33% 
70%. De asemenea, reduce mortalitatea de toate cauzele cu 40% 
-53%.  
• Studiile clinice arată că administrarea de 25 de grame pe zi de 
seminte de in (care conțin 50 mg lignani) pentru 32 de zile, 
reduce cresterea tumorii la pacientii cu cancer de sâ
• Luarea 50 mg de lignani timp de un an, reduce riscul de ca
de sân la femeile aflate la premenopauza. 
 
Semințele de in pot proteja femeile de cancerul
varietate de moduri. Iata doar câteva din aceste mecanisme:
1. Semintele de in reduc proliferarea celulelor tumorale
Când mâncam seminte de in, lignanii din seminte 
în funcție de bacterii din intestin, in 2 compusi de estrogen care 
circula apoi prin ficat. Studiile pe animale au dovedit ca ace
compuși ajută la prevenirea cancerului de sân prin prevenirea 
creșterii tumorii. 
2. Lignanii blocheaza alimentarea cu sânge a tumorii
Tumorile au  nevoie de angiogeneza - noi vase de s
a furniza oxigen și substanțe nutritive pentru creștere. Seminț
de  in deinhibă factorul de creștere necesar pentru a stimula 
angiogeneza, conform studiilor pe animale. 
3. Lignanii scad producția de estrogen. Lignanii blochează
aromataza, enzima implicată în producerea de estrogeni. 
Blocarea enzimei scade producția de estrogen. Nivelurile 
ridicate de estrogen au fost legate de dezvoltarea cancerului de 
sân. 
4. Lignanii blocheaza receptorii de estrogen.
cum ar fi lignanii au fost estimati a fi de sute de ori mai slabi 
decât estrogen uman. Dar acesti fitoestrogeni acostează
receptorii de estrogen și astfel previn activitatea puternic 
stimulatoare de cancer a estrogenilor umani și a celor din mediu 
sau xenoestrogeni. În acest fel, efectul lor este similar cu 
medicamentul pentru tratarea  cancerului tamoxifen.
5. Lignanii ajută la generarea estrogenilor protectori
Estrogenul este defalcat în ficat în trei metaboli
aceste metaboliți sunt legati de creșterea celulelor cancerului de 
sân. Dar al treilea tip - 2-OH estrona - 
dezvoltarea cancerului și este considerat de protecție. Lignani 
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Lignanii sunt o clasa de fitoestrogeni sau estrogeni din plante 
care actioneaza, de asemenea, ca antioxidanti. Alte alimente ce 
contin, de asemenea, lignani,sunt susanul, floarea soarelui și 

țele de dovleac, cereale (secară, orz, grâu și ovăz), 
și fasole. Dar, semintele de in contin de sute de ori  mai 

lalte alimente. 
Documentele publicate la Universitatea din Toronto arata 
puterea uimitoare pe care o au semintele de in, pentru a preveni 

• Majoritatea studiilor pe animale arata ca o dieta de 2,5% -10% 
ignan sau ulei de in 

țe de in și o cantitate 
echivalentă de lignan nu interferează negativ ci crește 

sit in tratarea 

ționale arată ca aportul de seminte de in și 
nivelurile serice sunt asociate cu 

l la femeile aflate 

n cu 33% până la 
70%. De asemenea, reduce mortalitatea de toate cauzele cu 40% 

clinice arată că administrarea de 25 de grame pe zi de 
țin 50 mg lignani) pentru 32 de zile, 

rii la pacientii cu cancer de sân. 
• Luarea 50 mg de lignani timp de un an, reduce riscul de cancer 

de in pot proteja femeile de cancerul de sân într-o 
Iata doar câteva din aceste mecanisme: 

1. Semintele de in reduc proliferarea celulelor tumorale. 
i din seminte sunt defalcați, 

ție de bacterii din intestin, in 2 compusi de estrogen care 
au dovedit ca acești 

ajută la prevenirea cancerului de sân prin prevenirea 

nge a tumorii. 
noi vase de sange - pentru 

ștere. Semințele 
tere necesar pentru a stimula 

. Lignanii blochează 
aromataza, enzima implicată în producerea de estrogeni. 

ția de estrogen. Nivelurile 
ridicate de estrogen au fost legate de dezvoltarea cancerului de 

nanii blocheaza receptorii de estrogen. Fitoestrogeni, 
cum ar fi lignanii au fost estimati a fi de sute de ori mai slabi 

ni acostează pe 
și astfel previn activitatea puternic 

și a celor din mediu 
sau xenoestrogeni. În acest fel, efectul lor este similar cu 
medicamentul pentru tratarea  cancerului tamoxifen. 

lor protectori. 
trei metaboliți. Doi dintre 

terea celulelor cancerului de 
 nu stimulează 

și este considerat de protecție. Lignani 

influențează modul în care ficatul descomp
încurajează mai mult producerea metabolitului de protec
OH estrona și mai puțin a altor metaboliți producători de 
cancer. 
6. Consumul de semințe de in reduce riscul de metastaze
Semințele de in pot scădea substanțial cazurile de met
Într-un studiu pe animale, o dieta bogata în semin
incidenta metastazelor cu 82%, comparativ cu grupul de 
control.  
 

 

Faceți o cură cu suc de urzică pentru sânge 
– purifică şi creşte producţia de globule 

roşii 

          La început de primăvară, organismul are nevoie de 
reîmprospătare mai mult ca oricând. Urzica are în 
compoziţia sa cantităţi importante de potasiu, fier şi 
magneziu, fiind, aşadar, un remineralizant excelent.

onsumate crude, urzicile sunt un ade
curăţare pentru sânge, un foarte bun alcalinizant al 
sângelui, al urinei şi al altor fluide corporale. În perioada 

martie-aprilie, frunzele urzicii au cele mai puternice efecte 
depurative şi reȋntineritoare. Ele sunt într
perioada de trecere de la sezonul rece la cel cald, când 
dezintoxicarea şi revigorarea sunt vitale. Sucul de urzică 
de preparare Într-un blender se adaugă o mână de frunze 
proaspete de urzică (spălate şi curăţate), tăiate nu foarte mărunt. 
Se adaugă trei sferturi de pahar de apă, se pulsează timp de 2
minute, după care se lasă să stea timp de 15 minute. Se filtrează 
prin strecurătoare sau prin tifon. Se obţine aproximativ 1 pahar 
(200 ml.) de suc de urzică, cu o culoare verde intensă. Opţional, 
se adaugă 1-2 linguriţe de suc de lămâie, atât pentru gust, cât şi 
pentru prevenirea oxidării principiilor active. Suc de urzică 
mod de administrare 

Sucul de urzica este un foarte bun alcalinizant al sangelui Sucul 
de urzică astfel preparat se bea imediat după preparare, într
singură repriză, dimineaţa, pe stomacul gol. În cura de curăţare 
a sângelui mai puternică, se consumă 2 pahare de suc de urzică 
pe zi, dimineaţa şi seara. Durata curei este de cel puţin 2 
săptămâni. Efectele curei cu suc de urzică ♣ Foarte bogat în 
clorofilă, sucul de urzică este un excelent purificator pentru 
sânge ♣ Anihilează radicalii liberi, stimulează procesele de 
hematopoeză (de producere a globulelor roşii), stimulează 
procesul de producere a altor elemente figurate ale sângelui 
(globule albe, trombocite) ♣ Cura cu suc de urzică este indicată 
îndeosebi în anemie, atât în cea feriprivă (urzica este bogată în 
fier şi favorizează asimilarea acestui oligoelement), cât şi în 
formele auto-imune sau în cele în 
morfologice ale hematiilor ♣ Se recomandă în tulburările de 
coagulare ale sângelui, ca adjuvant în hemoragiile interne, 
precum şi pentru sechelele post-hemoragice. Studiile au arărat 
că sucul proaspăt de urzică are efecte foarte bune î
diferitelor forme de leucemie. Precauţii Sucul de urzică 
(întotdeauna foarte proaspăt) va fi consumat cu prudenţă (la 
început în cantităţi mici) de către persoanele cu colită de 
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îndeosebi în anemie, atât în cea feriprivă (urzica este bogată în 
fier şi favorizează asimilarea acestui oligoelement), cât şi în 

imune sau în cele în care apar modificări 
♣ Se recomandă în tulburările de 

coagulare ale sângelui, ca adjuvant în hemoragiile interne, 
hemoragice. Studiile au arărat 

că sucul proaspăt de urzică are efecte foarte bune în tratarea 
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fermentaţie. Urzica proaspătă nu se recomandă
persoanelor cu tromboze, eventual aflate sub medicaţie, caz în 
care conţinutul ridicat de vitamina K al acestei plante determina 
o creştere a vitezei de coagulare. 

 
 

Păpădia, plantă-minune pentru sănătate
 
 

  
         Păpădia este o plantă erbacee cu flori galbene, folosită 
pentru proprietăţile sale terapeutice din cele mai vechi 
timpuri. 
 

ăpădia este folosită în stare crudă şi uscată, atât pentru 
prepararea ceaiurilor şi a salatelor, cât şi a supelor, dar şi 
sub formă de capsule de extract de păpădie. 

 

 
 

Beneficii păpădiei 
  
Eficientă în tratarea bolilor de ficat – antioxidanţii, vitamina C 
şi luteină ajută ficatul să funcţioneze aşa cum trebuie şi 
stimulează detoxifierea.  
Benefică pentru diabetici – sucul de păpădie ajută persoanele 
diabetice, stimulând pancreasul să producă insulină pentru a 
menţine nivelul de zahăr din sânge în parametri normali. 
Totodată, datorită proprietăţilor diuretice, zahărul în exces din 
organism este eliminat prin urinare.  
Ajută la rezolvarea problemelor urinare – afecţiunile de la 
nivelul tractului urinar sunt vindecate mai repede cu ajutorul 
păpădiei. Fiind un excelent diuretic, păpădia elimina depozitele 
de toxine din tractul urinar. Proprietăţile dezinfectante ale 
acestora inhibă şi multiplicarea bacteriană. 
Întăreşte oasele – păpădia este bogată în conţinutul de calciu, 
despre care se ştie că este esenţial pentru menţinerea oaselor 
sănătoase.  
Menţine pielea frumoasă – păpădia are efecte antifungice şi 
antimicrobiene aşa că este ideală pentru tratarea problemelor de 
la nivelul pielii. Păpădia poate fi folosită pentru tratarea 
iritatiilor, a eczemelor sau a ciupiturilor de insecte. Având 
proprietăţi diuretice şi antioxidante, păpădia este eficientă şi 
pentru tratarea acneei.  
Te ajută să slăbeşti – păpădiile au un conţinut redus de calorii, 4 
căni de păpădii având nu mai mult de 100 de calorii. De 
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fermentaţie. Urzica proaspătă nu se recomandă  în cazul 
cu tromboze, eventual aflate sub medicaţie, caz în 

care conţinutul ridicat de vitamina K al acestei plante determina 

minune pentru sănătate 

Păpădia este o plantă erbacee cu flori galbene, folosită 
pentru proprietăţile sale terapeutice din cele mai vechi 

dia este folosită în stare crudă şi uscată, atât pentru 
prepararea ceaiurilor şi a salatelor, cât şi a supelor, dar şi 
sub formă de capsule de extract de păpădie.  

 

antioxidanţii, vitamina C 
şi luteină ajută ficatul să funcţioneze aşa cum trebuie şi 

sucul de păpădie ajută persoanele 
insulină pentru a 

menţine nivelul de zahăr din sânge în parametri normali. 
Totodată, datorită proprietăţilor diuretice, zahărul în exces din 

afecţiunile de la 
i urinar sunt vindecate mai repede cu ajutorul 

păpădiei. Fiind un excelent diuretic, păpădia elimina depozitele 
de toxine din tractul urinar. Proprietăţile dezinfectante ale 
acestora inhibă şi multiplicarea bacteriană.  

tă în conţinutul de calciu, 
despre care se ştie că este esenţial pentru menţinerea oaselor 

păpădia are efecte antifungice şi 
antimicrobiene aşa că este ideală pentru tratarea problemelor de 

oate fi folosită pentru tratarea 
iritatiilor, a eczemelor sau a ciupiturilor de insecte. Având 
proprietăţi diuretice şi antioxidante, păpădia este eficientă şi 

păpădiile au un conţinut redus de calorii, 4 
i de păpădii având nu mai mult de 100 de calorii. De 

asemenea, datorită proprietăţilor diuretice, păpădiile previn 
retenţia de apă.  
Reglează tensiunea arterială – tot proprietăţile diuretice fac din 
păpădie un ingredient care reglează tensiunea arterială.
conţinutul de potasiu şi fibre contribuie la menţinerea tensiunii 
arteriale în parametri normali.  
Reduce inflamatia – păpădia este bogată în acizi graşi, 
antioxidanţi şi fitonutrienti care reduc inflamatia, umflăturile şi 
durerile.  
Previne cancerul – cantitatea mare de antioxidanţi din păpădie 
ajută în lupta cu radicalii liberi, protejând ADN
instalarea cancerului. Aportul ridicat de vitamina C şi vitamina 
A contribuie la prevenirea acestei boli.
 Tratează anemia – cantitatea ridicată 
păpădie ajută la tratarea anemiei. Consumul de păpădie crudă 
este indicat pentru persoanele anemice, mai ales pe timp de 
primăvară.  
Întăreşte sistemul imunitar – studiile făcute în ultimii ani au 
dovedit că păpădia întăreşte sistem
organismul să lupte împotriva microbilor şi virusurilor. 
 
Cum poţi consumă păpădia  
 
Toate părţile păpădiei sunt comestibile, fie că vorbim despre 
frunze, tulpină, floare sau rădăcina. Aromă păpădiei este în 
general amară, însă dacă culegi păpădiile la început de 
primăvară, aromă amară este folarte subtilă. De asemenea, 
atunci când este gătită, păpădia îşi pierde din aromă amară.
 

 

 Mecanismul de acțiune al turmericului în 
Boala Alzheimer

 
 

Prof. 
 
       Studii științifice sugerează că turmericul poate oferi 
protecție împotriva bolilor neurodegenerative.
 

entru a înțelege cum este posibil acest lucru este 
important să aflăm câteva amanunte legat de modul de 
acțiune. 

 
Acumularea unei plăci de proteine amiloide
factorii principali ce caracterizează boala Alzheimer. 
Numeroase studii arată că turmericul actionează 
cauzele ce duc la apariția sau existența bolii Alzeimer, astfel ca 
turmericul poate fi folosit atât în scop preventiv cât 
curativ. Atunci când este injectat periferic,
traversează bariera hemato-encefalică s
studiu pe animale a bolii Alzheimer.
publicate în numarul din 2001, a "Journal of Neuroscience" au 
constatat că curcumina reduce deteriorarea celulelor creierului 
și inhibă formarea de plăci de proteine, care sunt adesea 
prezente în creierul persoanelor cu boala Alzheimer. Curcumina 
are proprietate lipofilă și poate trece prin toate membranele 
celulare și exercită astfel efectele sale intracelulare.
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asemenea, datorită proprietăţilor diuretice, păpădiile previn 

tot proprietăţile diuretice fac din 
păpădie un ingredient care reglează tensiunea arterială. Şi 
conţinutul de potasiu şi fibre contribuie la menţinerea tensiunii 

păpădia este bogată în acizi graşi, 
antioxidanţi şi fitonutrienti care reduc inflamatia, umflăturile şi 

cantitatea mare de antioxidanţi din păpădie 
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A contribuie la prevenirea acestei boli. 
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este indicat pentru persoanele anemice, mai ales pe timp de 

studiile făcute în ultimii ani au 
dovedit că păpădia întăreşte sistemul imunitar, ajutând 
organismul să lupte împotriva microbilor şi virusurilor.  

Toate părţile păpădiei sunt comestibile, fie că vorbim despre 
frunze, tulpină, floare sau rădăcina. Aromă păpădiei este în 

ulegi păpădiile la început de 
primăvară, aromă amară este folarte subtilă. De asemenea, 
atunci când este gătită, păpădia îşi pierde din aromă amară. 

țiune al turmericului în 
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ție împotriva bolilor neurodegenerative.  
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important să aflăm câteva amanunte legat de modul de 
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factorii principali ce caracterizează boala Alzheimer. 
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ția sau existența bolii Alzeimer, astfel ca 
cul poate fi folosit atât în scop preventiv cât și în scop 

Atunci când este injectat periferic, turmericul 
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studiu pe animale a bolii Alzheimer. Studiile pe animale 
rul din 2001, a "Journal of Neuroscience" au 

constatat că curcumina reduce deteriorarea celulelor creierului 
și inhibă formarea de plăci de proteine, care sunt adesea 
prezente în creierul persoanelor cu boala Alzheimer. Curcumina 

i poate trece prin toate membranele 
și exercită astfel efectele sale intracelulare. 
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Un studiu din 2003 publicat in Jurnalul de Biochimie italian a 
constatat că curcumina activează gena-hemeoxygenase 1 în 
partea hipocampului a creierului. Un studiu din 2004 realizat pe 
șoareci publicat în Journal of Biological Chemistry a sugerat că 
turmericul ar putea fi de ajutor pentru pacienții cu Alzheimer. 
 
Alt studiu efectuat la UCLA a constatat ca turmericul poate 
ajuta celulele macrofage pentru a goli plăcile de amiloid ce sunt 
prezente în boala Alzheimer. Atunci când este asociat cu 
vitamina D, curcumina poate ajuta la protejarea împotriva bolii 
Alzheimer. Împreună cu turmericul vitamina D poate, de 
asemenea, exercita o parte din efectele sale benefice as
bolii Alzheimer prin proprietățile sale anti-
stimularea imunitară. Un studiu, a aratat că vitamina D3, 
împreună cu curcumina poate ajuta la stimularea sistemului 
imunitar pentru a goli creierul de beta-amiloid, contribuind 
astfel la prevenirea bolii Alzheimer. 
 

 
  

Credința VINDECĂ și SCHIMBĂ codul 
genetic al organismului!

 

      Medicii zâmbesc de obicei sceptic la auzul unei veşti 
despre vindecarea miraculoasă a unei  boli incurabile.

hiar și atunci când e vorba de fapte incontestabile, 
confirmate prin metode moderne de cercetare, medicii 

explică de cele mai multe ori recuperarea bruscă a pacientului, 
invocând diagnosticul inițial greşit. 

Cu toate acestea, geneticianul american Bruce Lipton sus
adevărata credință, îl poate scăpa pe om de orice boală dacă 
acesta îşi impune puterea gândului. Și nu e o magie: studiile lui 
Lipton au arătat că direcția gândurilor transformă codul genetic 
al unui organism! 

Genele se supun credinţei umane 

Timp de mai mulți ani, Bruce Lipton s-a specializat în domeniul 
ingineriei genetice, a susţinut cu succes teza de doctorat şi a 
devenit autorul mai multor cercetări. 

Ca şi alţi geneticieni și biochimiști, Lipton, a crezut multă 
vreme că omul este un fel de bio-robot, a cărui viaţă e 
programată în genele sale. Din acest punct de vedere, genele ar 
determina aspectul, abilităţile şi temperamentul, vulnerabilitatea 
la anumite boli și, în cele din urmă, viața. Potrivit aceleiaşi 
ipoteze, nimeni şi nimic nu ar fi în stare să schimbe codul 
genetic al omului, ceea ce ar înseamna să acceptăm soarta care 
ne-a fost predeterminată. 

Dr. Lipton şi-a schimbat însă punctul de vedere la sfâr
anilor 1980, când a studiat comportamentul membranei 
celulare. Potrivit oamenilor de ştiinţă genele sunt loc
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Un studiu din 2003 publicat in Jurnalul de Biochimie italian a 
hemeoxygenase 1 în 
u din 2004 realizat pe 

șoareci publicat în Journal of Biological Chemistry a sugerat că 
ții cu Alzheimer.  

Alt studiu efectuat la UCLA a constatat ca turmericul poate 
cile de amiloid ce sunt 

prezente în boala Alzheimer. Atunci când este asociat cu 
vitamina D, curcumina poate ajuta la protejarea împotriva bolii 

Împreună cu turmericul vitamina D poate, de 
asemenea, exercita o parte din efectele sale benefice asupra 

-inflamatorii și 
stimularea imunitară. Un studiu, a aratat că vitamina D3, 
împreună cu curcumina poate ajuta la stimularea sistemului 

amiloid, contribuind 

ța VINDECĂ și SCHIMBĂ codul 
genetic al organismului! 

Bruce Lipton 

Medicii zâmbesc de obicei sceptic la auzul unei veşti 
boli incurabile.  

fapte incontestabile, 
confirmate prin metode moderne de cercetare, medicii 

explică de cele mai multe ori recuperarea bruscă a pacientului, 

Cu toate acestea, geneticianul american Bruce Lipton susține că 
ță, îl poate scăpa pe om de orice boală dacă 

Și nu e o magie: studiile lui 
ția gândurilor transformă codul genetic 

a specializat în domeniul 
ingineriei genetice, a susţinut cu succes teza de doctorat şi a 

Lipton, a crezut multă 
robot, a cărui viaţă e 

Din acest punct de vedere, genele ar 
determina aspectul, abilităţile şi temperamentul, vulnerabilitatea 

Potrivit aceleiaşi 
ipoteze, nimeni şi nimic nu ar fi în stare să schimbe codul 
netic al omului, ceea ce ar înseamna să acceptăm soarta care 

a schimbat însă punctul de vedere la sfârșitul 
anilor 1980, când a studiat comportamentul membranei 

oamenilor de ştiinţă genele sunt localizate în 

nucleul celulei, ele alegând ce trebuie să treacă prin membrană, 
și ce – nu. 

Cu toate acestea, experimentele lui Lipton au arătat că influen
externă asupra celulei poate determina comportamentul genelor 
și chiar conduce la modificări în struct
sunt posibile asemenea modificări sub influenţa puterii de 
gândire, credinței. 

 De fapt, nu am inventat nimic nou, 
cunosc demult efectul “placebo”, când pacientului i se 
administrează o substanță neutră, i
insuflându-şi ideea că se tratează cu un adevărat medicament. O 
explicație științifică pentru acest fenomen încă nu există.

Descoperirea însă, ne-a permis să aflăm că omul care crede în 
puterea sa de vindecare, influenţează procesele 
organism, inclusiv la nivel molecular.
“dezactiva” anumite gene fiind în stare chiar să
codul genetic. Asta m-a făcut să-mi amintesc de diferite cazuri 
de vindecare “miraculoasă”. Doctorii continuă să se î
dar ar trebui să mai reflecteze. 

Celulele din corpul tău te ascultă! Cum te 
ajută conversaţia cu ele să te vindeci

 
 

                                                                      

         ”Fiecare parte a corpului tău deţine propria conştiinţa 
sau propriul suflet.„ Aceste cuvinte puternice m
înţeleg capacitatea uimitoare a corpului de a se vindecă.

ând mi-au fost spuse, sufeream de o boală cronică 
severă. Am introdus imediat această concepţie în rutină 
mea de RUGĂCIUNE zilnică. Dar te poate auzi corpul 

tău? Îi poţi vorbi pentru a
În acea noapte, aflându-mă în rugăciune
vorbesc cu speranţa, fără a aştepta ceva. Apoi, la interval de o 
ora, ţesuturile mele au răspuns. Ţesutul conjunctiv s
învelind ţesuturile cu cicatrici. Terminaţiile nervoase s
activat, iar muşchii au început să funcţioneze independent.
Muşchiul gambei, care era paralizat şi fusese diagnosticat cu 
sindromul de durere regională, a revenit la viaţă! 
Bătăile inimii mele au început să crească imediat cum am 
conştientizat ce se întâmplă: libertatea în faţă bolii urmă să fie 
atinsă. Atunci am înţeles ce ar însemna asta pentru cei aflaţi 
într-o situaţie similară cu a mea. Mi
într-un mod care să fie uşor de aplicat la clienţi, şi mi
îndreptat atenţia asupra hipnoterapiei. 
În instrucţiunile pe care le dau clienţilor mei
trebui să îşi antreneze creierul să atingă stările alpha şi theta. 
Astfel se asigura bună comunicare dintre corp şi minte. 
Câştigarea cooperării corpului presupune 3 paşi:
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nucleul celulei, ele alegând ce trebuie să treacă prin membrană, 

Cu toate acestea, experimentele lui Lipton au arătat că influența 
externă asupra celulei poate determina comportamentul genelor 
și chiar conduce la modificări în structura lor. Întrebarea e dacă 
sunt posibile asemenea modificări sub influenţa puterii de 

, spune Lipton. – Medicii 
cunosc demult efectul “placebo”, când pacientului i se 

ță neutră, iar acesta se vindecă 
şi ideea că se tratează cu un adevărat medicament. O 

ție științifică pentru acest fenomen încă nu există. 

a permis să aflăm că omul care crede în 
puterea sa de vindecare, influenţează procesele ce se produc în 
organism, inclusiv la nivel molecular. Omul poate “activa” sau 
“dezactiva” anumite gene fiind în stare chiar să-şi schimbe 

mi amintesc de diferite cazuri 
Doctorii continuă să se îndoiască, 

Celulele din corpul tău te ascultă! Cum te 
ajută conversaţia cu ele să te vindeci  

                                                                      Therese Wade 

a corpului tău deţine propria conştiinţa 
Aceste cuvinte puternice m-au făcut să 

înţeleg capacitatea uimitoare a corpului de a se vindecă.  

au fost spuse, sufeream de o boală cronică 
severă. Am introdus imediat această concepţie în rutină 

zilnică. Dar te poate auzi corpul 
tău? Îi poţi vorbi pentru a-i câştigă atenţia?  

rugăciune, am început să îi 
vorbesc cu speranţa, fără a aştepta ceva. Apoi, la interval de o 
ora, ţesuturile mele au răspuns. Ţesutul conjunctiv s-a întins, 
învelind ţesuturile cu cicatrici. Terminaţiile nervoase s-au 
activat, iar muşchii au început să funcţioneze independent. 
Muşchiul gambei, care era paralizat şi fusese diagnosticat cu 
sindromul de durere regională, a revenit la viaţă!  
Bătăile inimii mele au început să crească imediat cum am 
conştientizat ce se întâmplă: libertatea în faţă bolii urmă să fie 

înţeles ce ar însemna asta pentru cei aflaţi 
o situaţie similară cu a mea. Mi-am organizat abordarea 
un mod care să fie uşor de aplicat la clienţi, şi mi-am 

îndreptat atenţia asupra hipnoterapiei.  
În instrucţiunile pe care le dau clienţilor mei, îi atenţionez că ar 
trebui să îşi antreneze creierul să atingă stările alpha şi theta. 
Astfel se asigura bună comunicare dintre corp şi minte.  
Câştigarea cooperării corpului presupune 3 paşi: 
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 – aproprie-te de corpul tău cu compasiune, conştientizând că
celulele lui au viaţă;  
– întăreşte-i încrederea prin conversaţii care să propage dorinţa 
ta de vindecare, de cooperare;  
– lasă loc schimbărilor de-a lungul conversaţiei, foloseşte 
cuvinte care să dea frâu liber emoţiilor.  

Aceste sfaturi sunt necesare pentru că vindecarea să aibă loc. 
Cleve Backster a descoperit o serie de factori similari. El a 
petrecut 36 de ani cercetând viaţă celulară la plante, animale şi 
oameni. El s-a referit la factori că la gânduri reale, deprindere şi 
spontaneitate. Backster este un fost angajat al CIA, lucrând că 
specialist în interogări. Momentul definitor care l
menirea să adevărată a fost descris în cartea „Percepţie 
Primară”. S-a întâmplat în februarie 1966, când Backster 
monitoriza plantă Dracaena, în propriul laborator, cu un 
echipament poligraf. El a ataşat echipamentul unei frunze şi a 
început să se gândească în ce fel să inducă o undă de şoc în 
activitatea electrică a plantei. Emoţiile intense funcţionează la 
oameni; dar la plante? El şi-a imaginat că da foc frunzei, iar în 
acel moment poligraful a înregistrat o reacţie extremă. S
îndreptat cu uimire către biroul secretarei sale, căutând nişte 
chibrituri şi gândindu-se dacă nu cumva plantă îi percepuse 
intenţia. Când s-a întors, poligraful indică aceeaş
Backster a dus chibriturile înapoi, iar poligraful a indicat o 
reacţie inversă faţă de cea precedentă, iar acul 
Când Backster s-a prefăcut că vrea să dea foc plantei, această s
a comportat normal, fără să înregistreze vreo neliniş
cum ar fi înţeles intenţia reală a omului. El a descoperit că 
plantele reacţionează faţă de primii îngrijitori, răspunzând la 
emoţiile pozitive sau negative, precum şi la întoarcerea lor după 
ce au lipsit. Cercetările au arătat că plantele vor of
emoţiilor primilor îngrijitori, în comparaţie cu alţii. Mai târziu, 
Backster şi-a îndreptat atenţia asupra celulelor umane. El a 
colectat celule albe, le-a supus activităţii electrice şi le
înregistrat reacţia. A descoperit că pentru a obţ
este nevoie de emoţii spontane. Dacă donatorul s
emită o emoţie, nu s-a întâmplat nimic. Însă atunci când a 
primit un telefon care să îl scoată din starea de stres, celulele au 
reacţionat.  
Distanţă nu a fost relevanţă în acest caz. Donatorul a lăsat 
celulele în laborator şi, pe parcursul zilei a înregistrat mai multe 
tipuri de emoţii. Când acestea au fost comparate cu rezultatele 
din fişele din laborator, s-a descoperit o legătură între momentul 
când emoţiile au fost resimţite şi momentul în care celulele din 
laborator au înregistrat activitatea. În timpul somnului 
donatorului, celulele nu au înregistrat nicio activitate. 
Aceste experimente au fost făcute cu un echipament care 
fotografia radiaţiile electromagnetice - energia obişnuită, 
folosită pentru transmiterea informaţiei. Celulele au făcut 
abstracţie de echipament, sugerând că acest tip de comunicare 
nu poate fi accesată încă de ştiinţă modernă. Mulţi cercetători 
sunt de părere că dezvoltarea fizicii cuantice va 
perceperea acestui câmp de comunicaţie. Entaglementul cuantic 
este un proces care presupune că două particule care au fost 
conectate, încă mai comunica după separare. Când una dintre 
ele suferă o schimbare energetică, acelaşi lucru se în
cealaltă.  
Experimentul lui Backster punctează concepţia orientală 
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te de corpul tău cu compasiune, conştientizând că 

i încrederea prin conversaţii care să propage dorinţa 

a lungul conversaţiei, foloseşte 

entru că vindecarea să aibă loc.  
Cleve Backster a descoperit o serie de factori similari. El a 
petrecut 36 de ani cercetând viaţă celulară la plante, animale şi 

a referit la factori că la gânduri reale, deprindere şi 
ste un fost angajat al CIA, lucrând că 

specialist în interogări. Momentul definitor care l-a condus către 
menirea să adevărată a fost descris în cartea „Percepţie 

a întâmplat în februarie 1966, când Backster 
iul laborator, cu un 

echipament poligraf. El a ataşat echipamentul unei frunze şi a 
început să se gândească în ce fel să inducă o undă de şoc în 
activitatea electrică a plantei. Emoţiile intense funcţionează la 

foc frunzei, iar în 
acel moment poligraful a înregistrat o reacţie extremă. S-a 
îndreptat cu uimire către biroul secretarei sale, căutând nişte 

se dacă nu cumva plantă îi percepuse 
a întors, poligraful indică aceeaşi reacţie. 

Backster a dus chibriturile înapoi, iar poligraful a indicat o 
reacţie inversă faţă de cea precedentă, iar acul său a coborât. 

a prefăcut că vrea să dea foc plantei, această s-
a comportat normal, fără să înregistreze vreo nelinişte, că şi 
cum ar fi înţeles intenţia reală a omului. El a descoperit că 
plantele reacţionează faţă de primii îngrijitori, răspunzând la 
emoţiile pozitive sau negative, precum şi la întoarcerea lor după 
ce au lipsit. Cercetările au arătat că plantele vor oferi prioritate 
emoţiilor primilor îngrijitori, în comparaţie cu alţii. Mai târziu, 

a îndreptat atenţia asupra celulelor umane. El a 
a supus activităţii electrice şi le-a 

înregistrat reacţia. A descoperit că pentru a obţine un răspuns 
este nevoie de emoţii spontane. Dacă donatorul s-a străduit să 

a întâmplat nimic. Însă atunci când a 
primit un telefon care să îl scoată din starea de stres, celulele au 

caz. Donatorul a lăsat 
celulele în laborator şi, pe parcursul zilei a înregistrat mai multe 
tipuri de emoţii. Când acestea au fost comparate cu rezultatele 

a descoperit o legătură între momentul 
şi momentul în care celulele din 

laborator au înregistrat activitatea. În timpul somnului 
donatorului, celulele nu au înregistrat nicio activitate.  
Aceste experimente au fost făcute cu un echipament care 

energia obişnuită, 
folosită pentru transmiterea informaţiei. Celulele au făcut 
abstracţie de echipament, sugerând că acest tip de comunicare 
nu poate fi accesată încă de ştiinţă modernă. Mulţi cercetători 

 fi folositoare în 
perceperea acestui câmp de comunicaţie. Entaglementul cuantic 
este un proces care presupune că două particule care au fost 
conectate, încă mai comunica după separare. Când una dintre 
ele suferă o schimbare energetică, acelaşi lucru se întâmplă şi cu 

Experimentul lui Backster punctează concepţia orientală 

conform căreia există o legătură de interdependenţă între toate 
elementele din natură. Culturile antice au numit acest lucru 
câmp de energie universală, care susţine viaţă şi g
evoluţia conştiinţei prin univers. Tehnic
în legătură cu acest câmp. Energia lui este apoi îndreptată către 
o vindecare psihică, prin intermediul voinţei reale. 
Therese Wade numeşte această metodă „Antara”(care în 
sanscrită înseamnă „în interior”), iar ea ajută o persoană să 
experimenteze abilitatea vindecării generată
minte.AntaraHealingArts.com . http://www.secretele.com/

  
Diminuarea producției de energie în celule 

accelerează îmbătrânirea. O substan
existentă în broccoli poate împiedica acest 

fenomen!
 

                                                             

                                                        Prof. dr. Shin

 
      Prin consumul de broccoli, în cadrul unei diete 
sănătoase, am putea frâna instaurarea efectelor 
îmbătrânirii.  

ompușii existenți în această legumă încetinesc 
deteriorarea țesuturilor organismului ce apare odată cu 
avansarea în vârstă. 

Cercetătorii consideră, în acest moment, că de vină pentru 
declanșarea îmbătrânirii ar fi diminuarea producției de energie 
în celule. Însă în broccoli există o substan
această reducere a producției de energie la nivel celular.

Nicotinamida mononucleotidă (NMN) este numele acestei 
substanțe care, printre altele, încetinește degradarea țesuturilor 
funcționale de la nivelul ochiului uman și frânează procesele de 
deteriorare a metabolismului. Această 
substanță mai este prezentă, în afară d
broccoli, în avocado și în varză. 

Atunci când consumăm frecvent 
vegetalele enumerate, compusul 
biochimic intervine în prevenirea sau 
încetinirea degradării țesuturilor 
hepatice, oculare, osoase (fiind evitată 
diminuarea densității oaselor). Studiul ce 
conduce către aceste concluzii a fost 
efectuat de către prof. dr. Shin-ichiro Imai (Washington 
University) și publicat în jurnalul Cell Metabolism

Odată cu înaintarea în vârstă, la cei mai mul
intervine o reducere a abilității corpului de a 
element-cheie necesar în producerea de energie. Este vorba 
despre un alt compus cu nume complex: nicotinamida adenin 
dinucleotidă (NAD). 
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conform căreia există o legătură de interdependenţă între toate 
elementele din natură. Culturile antice au numit acest lucru 
câmp de energie universală, care susţine viaţă şi ghidează 
evoluţia conştiinţei prin univers. Tehnica medicală pune mintea 
în legătură cu acest câmp. Energia lui este apoi îndreptată către 
o vindecare psihică, prin intermediul voinţei reale.  
Therese Wade numeşte această metodă „Antara”(care în 

nseamnă „în interior”), iar ea ajută o persoană să 
experimenteze abilitatea vindecării generată de uniunea corp-

http://www.secretele.com/ 

ției de energie în celule 
celerează îmbătrânirea. O substanță 

existentă în broccoli poate împiedica acest 
fenomen! 

 

rof. dr. Shin-ichiro Imai 

de broccoli, în cadrul unei diete 
sănătoase, am putea frâna instaurarea efectelor 

șii existenți în această legumă încetinesc 
țesuturilor organismului ce apare odată cu 

Cercetătorii consideră, în acest moment, că de vină pentru 
șarea îmbătrânirii ar fi diminuarea producției de energie 

în celule. Însă în broccoli există o substanță care poate remedia 
ției de energie la nivel celular. 

mida mononucleotidă (NMN) este numele acestei 
țe care, printre altele, încetinește degradarea țesuturilor 

ționale de la nivelul ochiului uman și frânează procesele de 
deteriorare a metabolismului. Această 

ță mai este prezentă, în afară de 

Atunci când consumăm frecvent 
vegetalele enumerate, compusul 
biochimic intervine în prevenirea sau 

țesuturilor 
hepatice, oculare, osoase (fiind evitată 

ții oaselor). Studiul ce 
nduce către aceste concluzii a fost 

ichiro Imai (Washington 
Cell Metabolism. 

Odată cu înaintarea în vârstă, la cei mai mulți dintre oameni 
ții corpului de a produce un 

cheie necesar în producerea de energie. Este vorba 
despre un alt compus cu nume complex: nicotinamida adenin 
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În studiile efectuate asupra animalelor de laborator, 
administrarea directă a acestei substanțe nu s-a doved
în sporirea nivelului de energie la nivel celular 
proceselor de îmbătrânire. În schimb, aceste efecte au fost 
obținute prin administrarea de nicotinamidă mononucleotidă 
(substanța existentă în broccoli, varză și avocado).

La nivel experimental, după administrarea sa, prin simpla 
adăugare la apa de băut a cobailor, nicotinamida 
mononucleotidă a fost absorbită cu rapiditate, fiind detectată în 
sânge după doar câteva minute și apoi convertită cu repeziciune 
în NAD (nicotinamida adenin dinucleotidă). Oamenii de 
presupun, în acest moment, că procesele inflamatorii care apar 
și se extind în țesuturi pe măsura trecerii anilor sunt cele care 
provoacă reducerea abilității organismului de a sintetiza 
substanța specificată mai sus, ce facilitează producerea de 
energie. 

 
Cel mai bătrân om din lume a dezvăluit 

secretul longevității sale
 

 
        S-a născut cu un an înaintea lui Nicolae Iorga 
același an cu Vladimir Ilici Lenin. Numai că el trăiește și 
acum! Mbah Gotho este un indonezian care sus
fără dovezi, că este cel mai bătrân om în via
întreaga planetă.  

otodată, ne oferă rețeta longevității sale, care, dacă ne 
gândim bine, pare destul de plauzibilă. Bătrânul domn 
Gotho are astăzi 146 de ani și spune că se pregăte

„marea trecere” de un sfert de secol, încă din 1992.
  

  
Mbah Gotho trăiește într-un cătun din Java centrală 
act de identitate din care rezultă că s-a născut la 31.12.1870. 
Din scriptele autorităților locale rezultă că datele sunt exacte. 
Bătrânul indonezian ar fi fost deja declarat cel mai longeviv om 
și înscris în Guinness Book, dacă n-ar fi fost prevăzută 
necesitatea existenței unei surse independente care să
etatea. Acest titlu i-a fost atribuit, anterior, franțuzoaicei Jeanne 
Calment, care a trăit peste 122 de ani (fiind născută la 1875).
Bătrânelul și-a sărbătorit ziua de naștere la 31 decembrie 2016 
împreună cu unul dintre nepoții săi, pe nume Suryanto și cu 
soția acestuia. N-au putut fi prezenți la sărbătorirea aniversării 
cu numărul 146 a domnului Gotho niciunul dintre cei 10 fra
săi și nici fiii sau fiicele sale. Motivul e simplu: niciunul dintre 

T
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În studiile efectuate asupra animalelor de laborator, 
a dovedit eficientă 

în sporirea nivelului de energie la nivel celular și încetinirea 
proceselor de îmbătrânire. În schimb, aceste efecte au fost 
ținute prin administrarea de nicotinamidă mononucleotidă 

ța existentă în broccoli, varză și avocado). 

el experimental, după administrarea sa, prin simpla 
adăugare la apa de băut a cobailor, nicotinamida 
mononucleotidă a fost absorbită cu rapiditate, fiind detectată în 

și apoi convertită cu repeziciune 
in dinucleotidă). Oamenii de știință 

presupun, în acest moment, că procesele inflamatorii care apar 
și se extind în țesuturi pe măsura trecerii anilor sunt cele care 

ții organismului de a sintetiza 
e facilitează producerea de 

Cel mai bătrân om din lume a dezvăluit 
ții sale 

a născut cu un an înaintea lui Nicolae Iorga și în 
și an cu Vladimir Ilici Lenin. Numai că el trăiește și 

indonezian care susține – și nu 
fără dovezi, că este cel mai bătrân om în viață, de pe 

țeta longevității sale, care, dacă ne 
gândim bine, pare destul de plauzibilă. Bătrânul domn 

că se pregătește de 
„marea trecere” de un sfert de secol, încă din 1992. 

 

un cătun din Java centrală și deține un 
a născut la 31.12.1870. 

atele sunt exacte. 
Bătrânul indonezian ar fi fost deja declarat cel mai longeviv om 

ar fi fost prevăzută 
ței unei surse independente care să-i confirme 

țuzoaicei Jeanne 
Calment, care a trăit peste 122 de ani (fiind născută la 1875). 

ștere la 31 decembrie 2016 
ții săi, pe nume Suryanto și cu 

torirea aniversării 
cu numărul 146 a domnului Gotho niciunul dintre cei 10 frați ai 

și nici fiii sau fiicele sale. Motivul e simplu: niciunul dintre 

aceștia nu se mai află în viață. Pe durata lungii sale existențe, 
indonezianul a avut patru soții. 
S-ar putea să existe (sau să fi existat) persoane 
decât Mbah Gotho. De exemplu, nigerianul James Olofintuyi 
afirmă că are 171 de ani, în timp ce etiopianul Dhaqabo Ebba 
susține că ar avea 163, dar fără înscrisuri cu date verificabile în 
arhivele autorităților niciunul dintre ei nu poate fi declarat cel 
mai bătrân om de pe planetă. 
  

  
La aniversarea zilei de naștere, modesta căsuță a bătrânului 
Mbah Gotho a fost vizitată de către membri ai familiei, vecini 
prieteni. În momentul în care i s-a cântat o melodie tradi
specifică unor asemenea ocazii, bătrânelul a zâmbit. A reu
stingă toate lumânările de pe tort dintr
mereu o întrebare, la care a răspuns, pesemne, de sute de ori în 
mod identic. Este întrebat care este secretul unei vie
lungi. Răspunsul său este scurt: „Rețeta este răbdarea!

Când ești răbdător, are și timpul răbdare cu tine!

 

Otrava din PET: cum ne poate îmbolnăvi 
de cancer un recipient de plastic refolosit

 
Mihaela TITE, Marian BACIU,

      PET-urile sunt periculoase, mai ales când sunt refolosite. 
Recipientele din polietilenă tereftalat, cunoscute românilor 
cu denumirea prescurtată PET, sunt folosite în mod curent 
de toată lumea în orice împrejurare.

şoare şi incasabile, acestea au înlocuit cu succes 
recipientele clasice, din sticlă, atât în preferinţele 
comercianţilor cât şi în preferinţele consumatorilor. Din 

păcate, riscurile pe care le presupun PET
sunt adesea ignorate. 

Studii recente au demonstrat faptul că apa îmbuteliată în sticle 
de plastic se transformă într-o adevărată otravă, având o mare 
concentraţie de bacterii nocive, atunci când este expusă constant 
razelor solare. 

Deşi incoloră şi cu aspect cristalin, apa conţine microorganisme 
ce se dezvoltă în ritm exponenţial. Printre altele, apar culturi de 
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știa nu se mai află în viață. Pe durata lungii sale existențe, 

putea să existe (sau să fi existat) persoane și mai vârstnice 
decât Mbah Gotho. De exemplu, nigerianul James Olofintuyi 
afirmă că are 171 de ani, în timp ce etiopianul Dhaqabo Ebba 

ține că ar avea 163, dar fără înscrisuri cu date verificabile în 
ților niciunul dintre ei nu poate fi declarat cel 

 

ștere, modesta căsuță a bătrânului 
Mbah Gotho a fost vizitată de către membri ai familiei, vecini și 

a cântat o melodie tradițională, 
specifică unor asemenea ocazii, bătrânelul a zâmbit. A reușit să 
stingă toate lumânările de pe tort dintr-o suflare. I se pune 
mereu o întrebare, la care a răspuns, pesemne, de sute de ori în 

e este secretul unei vieți atât de 
țeta este răbdarea!” 

ști răbdător, are și timpul răbdare cu tine! 

Otrava din PET: cum ne poate îmbolnăvi 
de cancer un recipient de plastic refolosit 

Mihaela TITE, Marian BACIU, Dumitru BÂJA 

urile sunt periculoase, mai ales când sunt refolosite. 
Recipientele din polietilenă tereftalat, cunoscute românilor 
cu denumirea prescurtată PET, sunt folosite în mod curent 
de toată lumea în orice împrejurare. 

, acestea au înlocuit cu succes 
recipientele clasice, din sticlă, atât în preferinţele 
comercianţilor cât şi în preferinţele consumatorilor. Din 

păcate, riscurile pe care le presupun PET-urile pentru sănătate 

rat faptul că apa îmbuteliată în sticle 
o adevărată otravă, având o mare 

concentraţie de bacterii nocive, atunci când este expusă constant 

Deşi incoloră şi cu aspect cristalin, apa conţine microorganisme 
dezvoltă în ritm exponenţial. Printre altele, apar culturi de 
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Cyptosporidium care sunt responsabile pentru 25% din cazurile 
de greaţă, diaree, febră şi care, pentru bătrâni şi copii, pot fi 
fatale. 

În plus, plasticul ambalajului ţinut 
la temperaturi mai mari de 30 de 
grade Celsius eliberează o serie de 
substanţe toxice, cum ar fi bisfenol 
A, despre care cercetări efectuate 
în Statele Unite ale Americii au 
demonstrat că este cancerigen. 

„Bifenolul eliberat de PET-urile 
expuse la soare provoacă tulburări 
hormonale care duc la boli endocrine, infertilitate la femei, 
dezvoltarea precoce a glandelor mamare la copii. Dacă sunt 
îngheţate, ambalajele de tip PET mai pot elibera şi dioxină, o 
substanţă toxică, dăunătoare organismului uman
medicul brăilean Mihaela Tite. Aceasta precizează că 
recipientele de plastic sunt cu atât mai nocive cu cât sunt 
refolosite. „Dacă le spălăm cu apă fierbinte sau le încărcăm cu 
lichide fierbinţi, cum ar fi ceaiul, aceste ambalaje din plastic 
vor elimina tot felul de substanţe nocive”, precizează medicul 
Tite. 

Specialiştii spun că substanţele din structura sticlelor de plastic 
se transferă foarte uşor în lichidele cu care intră în contact. 
„Aceste substanţe au impact negativ asupra ficatului, rinichilor, 
inimii, culminând cu probleme de oncologie”, afirmă şi medicul 
generalist Marian Baciu. Acesta sfătuieşte populaţia să evite 
folosirea recipientelor şi ambalajelor de plastic şi să păstreze 
băuturile şi alimentele în vase din sticlă sau metal. De 
asemenea, trebuie folosite tacâmuri din lemn sau metal, iar 
alimentele procesate nu trebuie învelite în plastic.

Nocive şi pentru sănătatea umană şi pentru mediul 
înconjurător  

„Chiar şi detergenţii ambalaţi în pungi de plastic ar trebui 
evitaţi. În ultima perioadă am observat o creştere a numărului 
de alergii dermatologice provocate de detergenţii ţinuţi în 
pungi de plastic. Aceste pungi cu detergenţi stau în depozite 
perioade îndelungate, probabil sunt expuse şi acţiunii razelor 
solare, iar asta duce la eliminarea unor substanţe noci
produsul care în final este folosit la spălarea hainelor. De aici, 
ajunge pe piele şi provoacă aceste alergii dermatologice
mai precizat doctorul Baciu. 

PET-urile sunt nocive nu doar pentru sănătatea umană ci şi 
pentru mediul înconjurător. „Nocivitatea pentru mediu a PET
urilor abandonate constă în principal în faptul că nu sunt 
biodegradabile, deci rămân în mediu pentru o perioadă foarte 
mare de timp”, spune Dumitru Bâja, purtătorul de cuvânt al 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila. 

Acesta subliniază faptul că nu este recomandat ca PET
fie refolosite după ce sunt golite de conţinutul iniţial. „
ambalajelor din PET asupra sănătăţii umane este legat de 
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Cyptosporidium care sunt responsabile pentru 25% din cazurile 
de greaţă, diaree, febră şi care, pentru bătrâni şi copii, pot fi 

monale care duc la boli endocrine, infertilitate la femei, 
dezvoltarea precoce a glandelor mamare la copii. Dacă sunt 
îngheţate, ambalajele de tip PET mai pot elibera şi dioxină, o 
substanţă toxică, dăunătoare organismului uman”, spune 

Mihaela Tite. Aceasta precizează că 
recipientele de plastic sunt cu atât mai nocive cu cât sunt 

Dacă le spălăm cu apă fierbinte sau le încărcăm cu 
lichide fierbinţi, cum ar fi ceaiul, aceste ambalaje din plastic 

”, precizează medicul 

Specialiştii spun că substanţele din structura sticlelor de plastic 
se transferă foarte uşor în lichidele cu care intră în contact. 
Aceste substanţe au impact negativ asupra ficatului, rinichilor, 

”, afirmă şi medicul 
generalist Marian Baciu. Acesta sfătuieşte populaţia să evite 
folosirea recipientelor şi ambalajelor de plastic şi să păstreze 
băuturile şi alimentele în vase din sticlă sau metal. De 

câmuri din lemn sau metal, iar 
alimentele procesate nu trebuie învelite în plastic. 

Nocive şi pentru sănătatea umană şi pentru mediul 

Chiar şi detergenţii ambalaţi în pungi de plastic ar trebui 
ere a numărului 

de alergii dermatologice provocate de detergenţii ţinuţi în 
pungi de plastic. Aceste pungi cu detergenţi stau în depozite 
perioade îndelungate, probabil sunt expuse şi acţiunii razelor 
solare, iar asta duce la eliminarea unor substanţe nocive în 
produsul care în final este folosit la spălarea hainelor. De aici, 
ajunge pe piele şi provoacă aceste alergii dermatologice”, a 

urile sunt nocive nu doar pentru sănătatea umană ci şi 
Nocivitatea pentru mediu a PET-

urilor abandonate constă în principal în faptul că nu sunt 
biodegradabile, deci rămân în mediu pentru o perioadă foarte 

”, spune Dumitru Bâja, purtătorul de cuvânt al 

Acesta subliniază faptul că nu este recomandat ca PET-urile să 
fie refolosite după ce sunt golite de conţinutul iniţial. „Impactul 
ambalajelor din PET asupra sănătăţii umane este legat de 

eliberarea de substanţe chimice, cancerigene, mai ales sub 
influenţa căldurii. Cu atât mai mult nu e recomandat să fie 
reutilizate întrucât acestea, datorită structurii materialului, nu 
pot pot fi curăţate bine de conţinutul iniţial, deja degradat
mai precizează specialistul din cadrul APM.

 

Colonizarea biotehnologică a agriculturii 
românești și biopirateria semințelor

         Potențialul de biodiversitate existent astăzi pe pământ 
este vânat cu asiduitate de trei industrii din sfera agricolă: 
industria semințelor, industria farmaceutică, respectiv 
industria cosmeticelor 
ecologice. 

ceastă piață a 
biodiversității 

constituie o țintă 
predilectă pentru acești trei 
jucători, în ceea ce privește 
acapararea materiei prime, 
protecția juridică a acesteia 
și împărțirea pieții. Căutarea 
unei poziții de monopol este 
crezul cel mai important în 
strategiile comerciale. 
Noțiunea de biopiraterie, 
folosită astăzi în lucrările 
științifice, presupune, după Guy Kastler, „
unor organisme vii sau a unor cunoștințe tradiționale ale unor 
popoare autohtone, fără acordul popoarelor sau statelor 
deținătoare”. Mecanismul cel mai folosit de acaparare 
protecţie juridică este brevetul. 

Controlul juridic al seminţelor  

Ţăranul român a fost prins în capcana abil întinsă de firmele 
internaţionale care controlează amontele lanţului agroalimentar 
(seminţe, pesticide, utilaje). Astfel, acesta renunţă la a mai 
cultiva propria sămânţă, sedus fiind de oferta la pachet 
(„seminţe biotehnologice brevetate”, pesticide şi preluarea 
recoltei) venită din partea unor societăţi m
Pierderea controlului asupra propriilor seminţe îl face 
dependent de politica seducătoare pe termen scurt a acestor 
companii. 

Pe termen lung însă, sărăcia îi bate la poartă, sărăcie exprimată 
prin imposibilitatea de a-şi mai înmul
hambar prin dispariţia acesteia de pe piaţă. Este cazul 
seminţelor autohtone de soia nemodificate genetic care, practic, 
sunt extrem de rare în sistemul comercial, după folosirea timp 
de câţiva ani a seminţelor de soia „biotehnologice”, venite 
peste ocean. 

Controlul biotehnologic asupra seminţelor din partea marilor 
corporaţii, prin intermediul brevetelor, a început în România cu 

A
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eliberarea de substanţe chimice, cancerigene, mai ales sub 
uenţa căldurii. Cu atât mai mult nu e recomandat să fie 

reutilizate întrucât acestea, datorită structurii materialului, nu 
pot pot fi curăţate bine de conţinutul iniţial, deja degradat”, 
mai precizează specialistul din cadrul APM. 

biotehnologică a agriculturii 
ști și biopirateria semințelor 

țialul de biodiversitate existent astăzi pe pământ 
este vânat cu asiduitate de trei industrii din sfera agricolă: 

țelor, industria farmaceutică, respectiv 

științifice, presupune, după Guy Kastler, „o utilizare ilegală a 
ștințe tradiționale ale unor 

fără acordul popoarelor sau statelor 
”. Mecanismul cel mai folosit de acaparare și 

Ţăranul român a fost prins în capcana abil întinsă de firmele 
amontele lanţului agroalimentar 

(seminţe, pesticide, utilaje). Astfel, acesta renunţă la a mai 
cultiva propria sămânţă, sedus fiind de oferta la pachet 

”, pesticide şi preluarea 
recoltei) venită din partea unor societăţi multinaţionale. 
Pierderea controlului asupra propriilor seminţe îl face 
dependent de politica seducătoare pe termen scurt a acestor 

Pe termen lung însă, sărăcia îi bate la poartă, sărăcie exprimată 
şi mai înmulți propria sămânţă din 

hambar prin dispariţia acesteia de pe piaţă. Este cazul 
seminţelor autohtone de soia nemodificate genetic care, practic, 
sunt extrem de rare în sistemul comercial, după folosirea timp 
de câţiva ani a seminţelor de soia „biotehnologice”, venite de 

Controlul biotehnologic asupra seminţelor din partea marilor 
corporaţii, prin intermediul brevetelor, a început în România cu 
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soia, continuă cu porumbul şi, în curând, cu cartoful şi fasolea, 
adică acele specii care au importanţă economică 
își pierde încă nimeni vremea cu brevetarea coriandrului sau 
mărarului, ci se orientează către speciile care afectează 
suveranitatea unei nații. Astfel, putem spune că un ţăran care îşi 
pierde controlul asupra seminţei, îşi pierde de fapt c
asupra viitorului. 

Constrângerile legislative  

Atacul asupra semințelor populațiilor locale, folosite încă de 
țărani, se realizează la două niveluri. Pe de o parte, acestea sunt 
închise într-un fel de rezervații, numite „bănci de gene
care se servesc pentru ameliorarea soiurilor brevetate juridic.

Această „biopiraterie legalizată” prin băncile de gene este o 
practică europeană curentă în multe țări din estul Europei care 
mai dețin rezervoare importante de agrobiodiversitate. Pe de 
altă parte, se interzice utilizarea comercială a acestor popula
locale prin neintroducerea lor premeditată în catalogul oficial 
european. 

Biopirateria din sectorul farmaceutic și biocosmetic

La nivel mondial, 17 țări dețin marile rezerve de biodiversitate 
ale lumii, asupra cărora se orientează cele două industrii pentru 
acapararea resurselor fitogenetice. Atacul de natură colonială 
seamănă cu o „biocolonizare” și este realizat cu instrumente de 
ordin juridic (brevete) la două niveluri de interven
cunoștințele țărănești tradiționale. 

Chiar dacă România nu face parte din cele 17 
biodiversitate (India, Congo, Africa de Sud etc.), la nivel 
european, România deține cel mai mare rezervor de 
biodiversitate în pădurile sale în primul rând. O
realitate nu poate fi scăpată de cele două sectoare, iar nivelul de 
biopiraterie poate fi măsurat analizând lista de brevete cu specii 
sau cunoștinte țărănești provenite din România. Din păcate, 
oficiul național pentru apărarea drepturilor intel
conștient de miza economică și politică a acestui subiect și nu 
are o strategie în acest sens. http://www.yogaesoteric.net

 

Ce conțin cu adevărat pufuleții pe care îi 
consumă copiii noștri: Au o încărcătură 

chimică foarte mare 

 
Topul celor mai nocive sortimente  

 
        Studiul privind calitatea pufuleților face parte din 
Campania Națională de Informare și Educare: 
să înțelegem eticheta! Prin această campanie, Asocia
Consumatori (APC) își dorește să promoveze un stil de viață 
sănătos și să tragă un semnal de alarmă în privința unor produse 
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soia, continuă cu porumbul şi, în curând, cu cartoful şi fasolea, 
adică acele specii care au importanţă economică pentru ţară. Nu 
și pierde încă nimeni vremea cu brevetarea coriandrului sau 
mărarului, ci se orientează către speciile care afectează 

ții. Astfel, putem spune că un ţăran care îşi 
pierde controlul asupra seminţei, îşi pierde de fapt controlul 

țelor populațiilor locale, folosite încă de 
țărani, se realizează la două niveluri. Pe de o parte, acestea sunt 

bănci de gene”, din 
e servesc pentru ameliorarea soiurilor brevetate juridic. 

Această „biopiraterie legalizată” prin băncile de gene este o 
țări din estul Europei care 

țin rezervoare importante de agrobiodiversitate. Pe de 
se interzice utilizarea comercială a acestor populații 

catalogul oficial 

și biocosmetic  

țări dețin marile rezerve de biodiversitate 
lumii, asupra cărora se orientează cele două industrii pentru 

acapararea resurselor fitogenetice. Atacul de natură colonială 
și este realizat cu instrumente de 

ordin juridic (brevete) la două niveluri de intervenție: planta și 

Chiar dacă România nu face parte din cele 17 țări cu o mare 
biodiversitate (India, Congo, Africa de Sud etc.), la nivel 

ține cel mai mare rezervor de 
biodiversitate în pădurile sale în primul rând. O astfel de 
realitate nu poate fi scăpată de cele două sectoare, iar nivelul de 
biopiraterie poate fi măsurat analizând lista de brevete cu specii 

știnte țărănești provenite din România. Din păcate, 
țional pentru apărarea drepturilor intelectuale nu este 

știent de miza economică și politică a acestui subiect și nu 
http://www.yogaesoteric.net 

țin cu adevărat pufuleții pe care îi 
cărcătură 
 

ților face parte din 
țională de Informare și Educare: Să învățăm 

Prin această campanie, Asociația Pro 
și dorește să promoveze un stil de viață 

și să tragă un semnal de alarmă în privința unor produse 

cu o încărcătură chimică mare și care prezintă un risc ridicat 
asupra sănătății consumatorilor, conform 

Asociația Pro Consumatori (APC) a achiziționat, în ultima 
decadă a lunii februarie anul curent, 32 de sortimente de 
pufuleți fabricate/distribuite de către următorii producători: 
Intersnack Poland, SC Intersnack Romania SRL, SC M
SRL, SC Best Food Prod SRL, SC Star Foods E.M. SRL, SC 
Phoenixy SRL, SC Profi Rom Food SRL, Mega Image (Gusturi 
Românești, 365), Kaufland și Cora. 

- 59% din produsele analizate conțin o cantitate mai mare de 5 
grame acizi grași saturați, astfel de produse nu sunt 
recomandate copiilor! 
- 38% din produsele analizate conțin între 1 și 8 aditivi 
alimentari! 
- 38% din produsele analizate conțin arome sintetice!
- 34% din produsele analizate conțin sare iodată!
- 31% din produsele analizate conțin între 2 g
grame de sare per 100 grame produs! 
- 22% din produsele analizate conțin potențiatori de gust și 
aromă! 
- 22% din produsele analizate conțin extract de drojdie!
- Conținutul de cașcaval pudră variază între 0,1% și 0,5%!

Top 5 mărci de pufuleți, în funcție de numărul de aditivi 
alimentari:  
- Star – Pufuleți cu cașcaval, conține 8 aditivi alimentari;
- Star – Snacks din făină de porumb cu aromă de ardei chili 
dulce, conține 5 aditivi alimentari; 

- Gusto – Pufule
conține 4 aditivi alimentari;
- Star – Pufule
aditivi alimentari;
- Chio – Snack din porumb cu gust 
de arahide, respectiv Pufule
cașcaval, conțin fiecare câte 2 
aditivi alimentari.

Top 5 mărci de pufule
conținutul de sare per 100 grame
produs: 
- Kaufland Classic 

porumb cu aromă de ceapă, conține 3 grame de sare;
- Star – Pufuleți săltăreți, conține 2,6 grame de sare;
- Star – Pufuleți pizza, conține 2,5 grame sare;
- Kaufland Classic – Snack din porumb cu aromă de brânză, 
conține 2,5 grame de sare; 
- Chio – Pufuleți cu sare, conține 2,2 grame de sare;
- Lotto Classic – Snack din porumb cu gust de brânză, con
grame de sare;  
- Gusto – Pufuleți cu cașcaval, conțin 2 grame de sare.

Top 5 mărci de pufuleți după conținutul d
per 100 grame produs: 
- Gusto – Pufuleți cu înveliș de cacao. Snacksuri din mălai 
extrudat cu 80% înveliș de cacao, conține 20,4 grame de acizi 
grași saturați; Gusto – Pufuleți cu cacao cu zmeură, conține 20,4 
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decadă a lunii februarie anul curent, 32 de sortimente de 
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Intersnack Poland, SC Intersnack Romania SRL, SC Matias 
SRL, SC Best Food Prod SRL, SC Star Foods E.M. SRL, SC 
Phoenixy SRL, SC Profi Rom Food SRL, Mega Image (Gusturi 

țin o cantitate mai mare de 5 
oduse nu sunt 

țin între 1 și 8 aditivi 

țin arome sintetice! 
țin sare iodată! 
țin între 2 grame de sare și 3 

 
țin potențiatori de gust și 

țin extract de drojdie! 
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ți cu cașcaval, conține 8 aditivi alimentari; 
Snacks din făină de porumb cu aromă de ardei chili 

Pufuleți cu surprize, 
aditivi alimentari; 

Pufuleți pizza, conține 3 
aditivi alimentari; 

Snack din porumb cu gust 
de arahide, respectiv Pufuleți cu 
șcaval, conțin fiecare câte 2 

aditivi alimentari. 

Top 5 mărci de pufuleți după 
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Kaufland Classic – Snack din 
ține 3 grame de sare; 
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Snack din porumb cu aromă de brânză, 

ți cu sare, conține 2,2 grame de sare; 
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ți cu cașcaval, conțin 2 grame de sare. 

ți după conținutul de acizi grași saturați 

ți cu înveliș de cacao. Snacksuri din mălai 
ș de cacao, conține 20,4 grame de acizi 

ți cu cacao cu zmeură, conține 20,4 
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grame de acizi grași saturați; 
- Gusto – Pufuleți cu surprize, conține 15 grame acizi grași 
saturați; 
- Gusto – Pufuleți cu cașcaval, conține 14,4 grame acizi grași 
saturați; 
- Star – Snacks din făină de porumb cu aromă de ardei chili 
dulce, conține 14 grame acizi grași saturați; Star 
cașcaval, conține 14 grame de acizi grași saturați;
- Mega Image (365) – Snacks din mălai grișat cu brânză, 
conține 13,6 grame de acizi grași saturați. 

„Pufuleții constituie una din gustările cele mai apreciate de 
către copii, dar, din păcate, foarte puțini părinți cunosc faptul 
că există sortimente de pufuleți cu o încărcătură chimică foarte 
mare, constituită din potențiatori de gust și arome, coloranți, 
acidifianți, emulsifianți și arome sintetice. Pufuleții sunt 
produse hipercalorice, cu un conținut ridicat de grăsimi 
saturate și sare, fapt care nu-i recomandă să facă parte din 
alimentația copiilor, a femeilor însărcinate și a celor care 
suferă de boli cardiovasculare, renale și sindrom metabolic.
Conf. univ. dr. Costel Stanciu, președinte APC. 

„Am crescut mâncând pufuleți. Îi recunoaștem după gust, miros 
și aspect. Sunt ieftini și la îndemână, cum nu ar trebui să fie 
alimentele care nu ne fac bine. În parc, copiii de toate vârstele 
mănâncă pufuleți, chipsuri sau ceva crocant, uneor
câteva bucățele dintr-un fruct. Au o cantitate mare de sare 
conțin ingrediente de slabă calitate. Să le luăm pe rând: mai 
întâi mălaiul, rezultat din expandarea mălaiului gri
duce la modificări ale amidonului. Apoi cantitatea mare
și uleiul vegetal aditivat ca și la mașini, fac din acest aliment 
unul caloric raportat la conținutul în nutrienți, care practic nu 
există. Să nu uităm coloranții artificiali, care pot duce la 
manifestări alergice, declanșând la copiii sensibili a
alergică sau urticarie. Totodată, consumul excesiv de pufule
poate afecta dezvoltarea cognitivă a copilului, îl agită 
poate afecta percepțiile și comportamentul. Dragii mei, nu 
mâncați numai de plăcerea gustului, care este oricum perver
de amelioratorii de gust cu care deja ne-am obi
ca sa «umpleți mațul», cum se spune în popor, mâncați ca să vă 
hrăniți cu nutrienți.  

Dacă vom continua așa, copiii noștri nu vor mai recunoaște 
gustul salatei, țelinei sau a spanacului, ci vor căuta gusturile 
contrafăcute cu care s-au obișnuit în copilărie. În calitate de 
părinți suntem responsabili mai întâi de toate de educația 
copiilor noștri, iar sănătatea pornește de la obișnuințe și 
educație. Există soluții alternative pentru pufuleți,
chipsuri din spanac, biscuiți din ovăz, fructe sărace în zahăr 
(kiwi, ananas, fructe de pădure, măr verde) sau sâmburi (nuci, 
migdale, fistic, dar in cantități mici) etc.” – Dr. Florin Ioan 
Bălănică, Specialist în medicina personalizată, nutri
nutrigenomică, Fondator al Școlii pentru Sănătate și 
Longevitate, Membru al Academiei Americane de Nutri
Dietetică, Reprezentant pentru România al Organiza
Europene pentru Medicina Stilului de Viață (ELMO).
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ți cu surprize, conține 15 grame acizi grași 

ți cu cașcaval, conține 14,4 grame acizi grași 

Snacks din făină de porumb cu aromă de ardei chili 
; Star – Pufuleți cu 

șcaval, conține 14 grame de acizi grași saturați; 
șat cu brânză, 

ții constituie una din gustările cele mai apreciate de 
țini părinți cunosc faptul 

ți cu o încărcătură chimică foarte 
țiatori de gust și arome, coloranți, 

ți, emulsifianți și arome sintetice. Pufuleții sunt 
ținut ridicat de grăsimi 

i recomandă să facă parte din 
ția copiilor, a femeilor însărcinate și a celor care 

și sindrom metabolic.” – 

ți. Îi recunoaștem după gust, miros 
și aspect. Sunt ieftini și la îndemână, cum nu ar trebui să fie 
alimentele care nu ne fac bine. În parc, copiii de toate vârstele 

ți, chipsuri sau ceva crocant, uneori pe lângă 
un fruct. Au o cantitate mare de sare și 

țin ingrediente de slabă calitate. Să le luăm pe rând: mai 
întâi mălaiul, rezultat din expandarea mălaiului grișat, ceea ce 
duce la modificări ale amidonului. Apoi cantitatea mare de sare 
și uleiul vegetal aditivat ca și la mașini, fac din acest aliment 

ținutul în nutrienți, care practic nu 
ții artificiali, care pot duce la 

șând la copiii sensibili astm, rinită 
alergică sau urticarie. Totodată, consumul excesiv de pufuleți 
poate afecta dezvoltarea cognitivă a copilului, îl agită și îi 

țiile și comportamentul. Dragii mei, nu 
ți numai de plăcerea gustului, care este oricum pervertit 

am obișnuit sau doar 
ți mațul», cum se spune în popor, mâncați ca să vă 

șa, copiii noștri nu vor mai recunoaște 
vor căuta gusturile 

șnuit în copilărie. În calitate de 
ți suntem responsabili mai întâi de toate de educația 

ștri, iar sănătatea pornește de la obișnuințe și 
ție. Există soluții alternative pentru pufuleți, respectiv 

ți din ovăz, fructe sărace în zahăr 
(kiwi, ananas, fructe de pădure, măr verde) sau sâmburi (nuci, 

Dr. Florin Ioan 
Bălănică, Specialist în medicina personalizată, nutriție și 

Școlii pentru Sănătate și 
Longevitate, Membru al Academiei Americane de Nutriție și 
Dietetică, Reprezentant pentru România al Organizației 

ță (ELMO). 

 

Franţa: Fişier gigantic cu date
adrese, e-mailuri etc., pentru 60 de 

milioane de cetăţeni
 

     Adică buletinul, paşaportul şi toate informaţiile despre 
fiecare vor fi de acum înainte stocate într

e data de 2 noiembrie 2016, pe prima pagină a ziarului 
Monde, a apărut articolul Nelinişte în urma creării unui 
fişier ce regrupează 60 de milioane de francezi. 

60 de milioane de francezi au „alunecat”, în timpul weekend
ului sărbătorii Toussaint (A tuturor sfinţilor), într
de date: un decret publicat duminică, 30 octombrie (când to
francezii erau preocupați cu distracțiile grotești de Halloween, 
sau zburdau bezmetici după pokemoni), a oficializat crearea 
unui fişier general ce reunește datele personale din buletin și 
pașaport pentru toți francezii. Decretul a fost publicat în 
Officiel (echivalentul Monitorului Oficial
ul nextimpact.com. 

Pe scurt, vor să regrupeze buletinul şi paşaportul biometric într
un singur fişier electronic numit „
sécurisés” (TES). Baza de date va include 
amprentele digitale, culoarea ochilor, adresele fizice 
mediul virtual (adresa de acasă, e-mail etc.). Aproape toată 
populaţia franceză va figura în această bază de date, pentru că 
este de ajuns să ai sau să fi avut carte de identitate ori paşaport 
pentru a fi inclus. Vor face excepţie totuşi copiii şi minorii cu 
vârsta de până la 12 ani. 

Crearea acestui fișier unic cu date personale a fost prevăzută 
într-o lege adoptată încă din anul 2012 de A
Obiectivele invocate au fost lupta împotriva falsificării actelor 
de identitate și a furtului acestora, dar și identificarea 
persoanelor pornind de la datele lor, în primul rând de la 
amprente, în cadrul procedurilor judiciare. 

Bineînţeles că această măsură a stârnit reac
rândul populației, dar autoritățile au servit rapid pastila cu 
sporirea siguranţei cetăţeanului, risc mai redus de atentate etc. 
Și bineînțeles că au fost făcute asigurări că nu este și nu 
nicidecum vorba despre fotografierea, să zicem pe stradă, a 
cuiva şi căutarea mai apoi a feţei respective în această nouă 
bază de date. Oare mai poate cineva să creadă astfel de minciuni 
liniștitoare? 
 În faţa unui fişier monstru (ca şi mărime) secur
rămâne fantasmagorică, așa cum a subliniat încă din anul 2012 
un deputat francez! 
  
Dacă societatea va continua să meargă în această direc
urma documentul unic cu cip, ce va include si cardurile bancare, 
simultan cu dispariția banilor cash. Modelul francez va fi urmat 
apoi de toate țările. Şi apoi? Ce va fi cu noi?

 

P
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Franţa: Fişier gigantic cu date biometrice, 
mailuri etc., pentru 60 de 

milioane de cetăţeni 

Adică buletinul, paşaportul şi toate informaţiile despre 
fiecare vor fi de acum înainte stocate într-un singur fişier  

e data de 2 noiembrie 2016, pe prima pagină a ziarului Le 
Nelinişte în urma creării unui 

fişier ce regrupează 60 de milioane de francezi.  

60 de milioane de francezi au „alunecat”, în timpul weekend-
ului sărbătorii Toussaint (A tuturor sfinţilor), într-o singură bază 

ublicat duminică, 30 octombrie (când toți 
ți cu distracțiile grotești de Halloween, 

sau zburdau bezmetici după pokemoni), a oficializat crearea 
ște datele personale din buletin și 

cezii. Decretul a fost publicat în Journal 
Monitorului Oficial), fiind reperat de site-

Pe scurt, vor să regrupeze buletinul şi paşaportul biometric într-
un singur fişier electronic numit „Titres électroniques 

” (TES). Baza de date va include și fotografia feţei, 
amprentele digitale, culoarea ochilor, adresele fizice și din 

mail etc.). Aproape toată 
populaţia franceză va figura în această bază de date, pentru că 

ns să ai sau să fi avut carte de identitate ori paşaport 
pentru a fi inclus. Vor face excepţie totuşi copiii şi minorii cu 

șier unic cu date personale a fost prevăzută 
o lege adoptată încă din anul 2012 de Adunarea Naţională. 

Obiectivele invocate au fost lupta împotriva falsificării actelor 
și a furtului acestora, dar și identificarea 

persoanelor pornind de la datele lor, în primul rând de la 
amprente, în cadrul procedurilor judiciare.  

Bineînţeles că această măsură a stârnit reacții de protest în 
ției, dar autoritățile au servit rapid pastila cu 

sporirea siguranţei cetăţeanului, risc mai redus de atentate etc. 
Și bineînțeles că au fost făcute asigurări că nu este și nu va fi 
nicidecum vorba despre fotografierea, să zicem pe stradă, a 
cuiva şi căutarea mai apoi a feţei respective în această nouă 
bază de date. Oare mai poate cineva să creadă astfel de minciuni 

În faţa unui fişier monstru (ca şi mărime) securitatea absolută 
șa cum a subliniat încă din anul 2012 

Dacă societatea va continua să meargă în această direcție, va 
urma documentul unic cu cip, ce va include si cardurile bancare, 

r cash. Modelul francez va fi urmat 
țările. Şi apoi? Ce va fi cu noi?  www.yogaesoteric.net 
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De ce oare bateriile de la telefon au un cip 
RFID cu antenă? Cip ciudat care nu se 

alimentează din baterie
 

 
          De ce s-a introdus sistemul NFC de comunicare în 
bateriile de la telefoane? Nu puteau comunica în mii de alte 
feluri între ele? Era nevoie neapărat de acest sistem? 

istemul NFC este folosit și la pașapoartele cu cip RFID. 
Un astfel de pașaport este construit în felul următor:

Al treilea strat din imaginea de mai sus, adică partea galbenă 
arată aşa: 

Firul de cupru din imaginea de mai sus este antena, iar 
pătrăţelul negru este cipul. Cipul se alimentează prin antenă. 
Cititorul cipului trimite o undă radio care induce o tensiune în 
antenă, iar în felul acesta, antena alimentează cipul. După aceea, 
cipul tot prin antenă comunică cu cititorul cipului. Ideea care 
trebuie reţinută este aceea că nu este nevoie de vreo baterie 
pentru alimentarea cipului. 

La unele telefoane mobile au introdus pe baterie un cip RFID ca 
cel din paşapoarte. Ironic, cipul este pe baterie dar nu se 
alimentează din baterie, ci se alimentează ca cel din paşaportul 
RFID, adică prin antenă. Prin urmare, chiar dacă bateria este 
consumată, tot se poate comunica cu acest cip. El arată aşa, pe 
bateria de la telefon: 

S 
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De ce oare bateriile de la telefon au un cip 
RFID cu antenă? Cip ciudat care nu se 

baterie 

a introdus sistemul NFC de comunicare în 
bateriile de la telefoane? Nu puteau comunica în mii de alte 
feluri între ele? Era nevoie neapărat de acest sistem?  

și la pașapoartele cu cip RFID. 
șaport este construit în felul următor: 

 

Al treilea strat din imaginea de mai sus, adică partea galbenă 

 

Firul de cupru din imaginea de mai sus este antena, iar 
. Cipul se alimentează prin antenă. 

Cititorul cipului trimite o undă radio care induce o tensiune în 
antenă, iar în felul acesta, antena alimentează cipul. După aceea, 
cipul tot prin antenă comunică cu cititorul cipului. Ideea care 

eea că nu este nevoie de vreo baterie 

La unele telefoane mobile au introdus pe baterie un cip RFID ca 
cel din paşapoarte. Ironic, cipul este pe baterie dar nu se 
alimentează din baterie, ci se alimentează ca cel din paşaportul 
FID, adică prin antenă. Prin urmare, chiar dacă bateria este 

consumată, tot se poate comunica cu acest cip. El arată aşa, pe 

Acest sistem introdus pe baterii se numeşte NFC (Near
communication) și este o metodă wireless de transfer de date 
care detectează și apoi activează tehnologii din apropiere pentru 
a comunica fără a recurge la internet. 

Smartphone-urile au disponibile diferite aplica
NFC: portofele electronice care accesează con
pentru a face plăți contactless de pe telefon sau o multitudine de 
aplicații care permit transferul de fotografii, date de contact etc. 
Până unde se poate merge cu posibilită
prin intermediul NFC este o întrebare foar
epoca supravegherii globale a populației.

 

Zece metode subversive, secrete prin care 
fiinţele umane de pe această planetă sunt 
cel mai adesea manipulate fără să

seama... 
 
...fiind supuse unor modalităţi de control mental ce sunt 
destinate ca, în final, să le subjuge complet

acă suntem atenți la evoluția evenimentelor care se 
derulează în prezent în întreaga lume 
facem conexiuni inteligente, vom descoperi cu stupoare 

că acestea se îndreaptă, în mod aparent ireversibil 
mod ce nu este deloc întâmplător, 
automatizare. Într-adevăr, tendințele actuale, ce sunt evidențiate 
atât prin așa-zisele cuceriri ale tehnologiei, cât 
mincinoase pe care mass-media oficială ni le serve
scrupule, încercând să ne convingă că acest
„binele“ nostru, trădează orientarea societă
un făgaș descendent, distructiv, prin care se urmărește pe toate 
căile slăbirea discernământului și a capacității oamenilor de a 
gândi și de a alege ceea ce este bun și cu
înșiși.  

Unul dintre mecanismele prin care capii grupărilor 
francmasonice malefice, care conduc din umbră destinele 
omenirii și care se autonumesc cu emfază „iluminați“ (fără să 
fie câtuși de puțin astfel), au reușit să subjuge în mare măsură 
masele de oameni de pe această planetă este a
mental. Începând cu cea de-a doua jumătate a secolului al XX
lea, au fost finanțate în mod ilegal unele programe de cercetare 
a limitelor psiho-emoționale ale comporta
mod special a minții și conștiinței umane, prin care se urmăreşte 
subjugarea, înrobirea tuturor oamenilor de pe această planetă de 
către aceste grupuri elitiste, satanice ale a

D
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Acest sistem introdus pe baterii se numeşte NFC (Near-field 
e o metodă wireless de transfer de date 

și apoi activează tehnologii din apropiere pentru 

urile au disponibile diferite aplicații care recurg la 
NFC: portofele electronice care accesează conturile bancare 

ți contactless de pe telefon sau o multitudine de 
ții care permit transferul de fotografii, date de contact etc. 

Până unde se poate merge cu posibilitățile de transfer de date 
prin intermediul NFC este o întrebare foarte interesantă în 

ției. 

Zece metode subversive, secrete prin care 
fiinţele umane de pe această planetă sunt 
cel mai adesea manipulate fără să-şi dea 

 

...fiind supuse unor modalităţi de control mental ce sunt 
destinate ca, în final, să le subjuge complet  

ți la evoluția evenimentelor care se 
derulează în prezent în întreaga lume și urmărim să 
facem conexiuni inteligente, vom descoperi cu stupoare 

că acestea se îndreaptă, în mod aparent ireversibil și într-un 
mod ce nu este deloc întâmplător, către robotizare și 

țele actuale, ce sunt evidențiate 
zisele cuceriri ale tehnologiei, cât și prin știrile 

oficială ni le servește fără 
scrupule, încercând să ne convingă că aceste tendințe sunt spre 
„binele“ nostru, trădează orientarea societății contemporane pe 

ș descendent, distructiv, prin care se urmărește pe toate 
și a capacității oamenilor de a 

și de a alege ceea ce este bun și cu adevărat util pentru ei 

Unul dintre mecanismele prin care capii grupărilor 
francmasonice malefice, care conduc din umbră destinele 

și care se autonumesc cu emfază „iluminați“ (fără să 
ă subjuge în mare măsură 

masele de oameni de pe această planetă este așa-numitul control 
a doua jumătate a secolului al XX-

țate în mod ilegal unele programe de cercetare 
ționale ale comportamentului uman și în 

ții și conștiinței umane, prin care se urmăreşte 
subjugarea, înrobirea tuturor oamenilor de pe această planetă de 
către aceste grupuri elitiste, satanice ale așa-zișilor „iluminați“. 
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În prezent, gradul de control mental al populației a atins un 
nivel atât de ridicat, iar modalitățile de control au devenit atât 
de subtile, încât dacă oamenii de pe această planetă nu se vor 
trezi la timp din somnul cel de moarte al ignoranţei, riscă să 
ajungă, fără consimţământul şi chiar fără știința lor, sclavii așa-
zișilor „iluminați“, care își arogă în mod blasfemiator dreptul de 
înlocuitori ai lui Dumnezeu pe Pământ. 

Controlul mental este orchestrat pe multiple planuri, un rol 
important în acest sens jucându-l tehnologia, care este un 
veritabil instrument de manipulare în mâinile așa-zișilor 
„iluminați“. Tocmai pentru că sunt deja aplicate cu succes la 
nivelul întregii omeniri, este necesar ca aceste metode viclene 
de manipulare să fie dezvăluite public, deoarece existența lor a 
devenit ceva obișnuit pentru majoritatea ființelor umane. Numai 
astfel efectele lor vor fi anihilate, ca de altfel și cel al 
programelor mass-media, care urmăresc în mod constant să 
„niveleze“ toate ființele umane la o mentalitate uniformă, 
obedientă, ce este foarte convenabilă clicii care şi-a însuşit 
puterea pe această planetă. 

Vă prezentăm în continuare câteva dintre metodele de control 
mental la care sunt supuse, adesea fără să îşi dea măcar seama, 
masele de ființe umane naive și ignorante: 

1. Educaţia insidioasă inadecvată  

În acest domeniu, implementarea metodelor de control al minţii 
este mai mult decât evidentă şi are loc într-un mod de-a dreptul 
perfid. Visul tuturor dictatorilor a fost acela de a-i îndoctrina pe 
elevi și de a-i „educa“ după bunul lor plac, determinându-i să 
gândească aşa cum vor ei. Această componentă a manipulării 
ființei umane s-a aflat, de altfel, şi la baza funcționării 
comunismului şi a fascismului. Cartea The Deliberate Dumbing 
Down of America (Îndobitocirea deliberată a Americii), scrisă 
de Charlotte Iserbyt, ilustrează foarte grăitor etapele de 
implementare a acestui program de îndobitocire a oamenilor 
începând chiar de pe băncile școlii.  

Taylor Gatto este un alt autor care a abordat această temă, 
mereu actuală, în cartea sa Dumbing Us Down: The Hidden 
Curriculum of Compulsory Schooling (Cum suntem 
îndobitociți: Agenda ascunsă a școlarizării obligatorii). El 
afirmă:  
„Dacă vrem să transformăm ceva și să eliminăm ceea ce devine 
rapid un dezastru al ignoranței, este necesar să înțelegem că 
instituția școlii «școlarizează» foarte bine, dar nu «educă» – 
exact acesta este o parte din proiectul ei. Nu este decât într-o 
anumită măsură din cauza profesorilor proști sau a lipsei de 
bani. Doar că educația și școala nu au o prea mare legătură 
între ele. 

De exemplu, sistemul de învățământ american a fost conceput 
de către Horace Mann și a fost dezvoltat de-a lungul timpului 
de Edward Lee Thorndike, Barnard Sears și Harper, ca un 
instrument pentru gestionarea în mod științific a unor mari 
mase de oameni. Școlile sunt create pentru a produce, prin 
aplicarea unor modalități standard, ființe umane-șablon, al 
căror comportament este previzibil și controlabil.  

Într-un sistem din ce în ce mai dezintegrat, într-un sistem în 
care singurii oameni «de succes» sunt cei egoiști și avari, care 
profită de slăbiciunile semenilor lor, produsele umane ale 
sistemului școlar sunt irelevante. Oamenii bine școliți sunt 

irelevanți. Pot vinde filme și lame de ras, pot muta de ici-colo 
hârtii, pot vorbi la telefon sau pot sta încremeniți în fața unui 
monitor de computer, dar ca ființe umane creative și inteligente 
sunt inutili atât pentru ceilalți, cât și pentru ei înșiși.  

În Statele Unite, aproape nimeni dintre cei care au o minimă 
pregătire şcolară nu este apreciat. SUA este o țară a celor care 
vorbesc foarte mult. Toţi aceşti vorbitori care sunt foarte 
admirați sunt totodată și foarte bine plătiţi. Drept urmare, 
copiii îşi formează anumite tipare de vorbire, urmând modelele 
persoanelor publice prezentate în mass-media și ale 
profesorilor. Este foarte dificil să predai chiar anumite 
cunoștințe elementare, pentru că, în societatea pe care am 
creat-o, ele nu mai sunt cu adevărat de bază.“ 

 

Copiilor li se oferă doar informații „la kilogram“, iar această 
cantitate trebuie să fie cât mai mare, pentru ca ei să fie cât mai 
bulversați și să nu înțeleagă nimic. Cu cât vor înțelege mai 
puțin, cu atât mai bine, pentru că pe zi ce trece, ei se vor simţi 
tot mai „mici“ și vor ajunge să creadă (pentru că li se spune 
zilnic aceasta) că au o problemă, nu că sistemul este gândit în 
așa fel încât să îi distrugă. 

A devenit cunoscut cazul unui copil american din clasele 
primare care a fost depunctat pentru că a rezolvat exercițiile de 
aritmetică altfel decât prevedeau normele de învățământ, deși el 
a obținut rezultatele corecte. Astfel, la exercițiul 5 x 3, copilul a 
oferit soluția 5 + 5 + 5 = 15. Normele prevedeau însă că 
varianta corectă este 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15!!! 

Acesta, din păcate, nu este singurul exemplu de acest gen. 
Devine tot mai evident faptul că scopul real al celor care 
structurează și organizează sistemele de școlarizare este tocmai 
acela de a uniformiza în mod global, la un nivel foarte jos, 
gândirea ființelor umane. Odată ce elevul intră într-o unitate de 
învățământ, i se expun anumite cunoștințe care de cele mai 
multe ori sunt inutile ori absurde, dar pe care este nevoit să și le 
însușească. Dacă nu se supune modelului, atunci riscă să nu 
promoveze și, în cele din urmă, să nu obțină o diplomă. În acest 
fel, societatea îl respinge și el nu mai poate să își câștige 
existența. Este un întreg cerc vicios, în care oamenii intră cu 
percepții proprii specifice și ies cu percepții și cu o mentalitate 
uniformizate. 

Astfel de situații ciudate nu se petrec doar în Statele Unite, ci 
chiar și pe meleagurile noastre. Să ne amintim doar de scandalul 
manualelor școlare din primii ani după așa-zisa revoluție din 
decembrie 1989, când, în manualele de Istorie, numărul 
paginilor dedicate marilor eroi ai neamului au fost micșorate în 
favoarea... pseudo-vedetelor ProTV de teapa Andreei Esca sau a 
fotbaliștilor, care au ajuns brusc subiecte de studiu 
reprezentative pentru poporul român! 

dezbateridezbateridezbateridezbateri    
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Observăm cum în România, de la an la an, elevii au rezultate tot 
mai slabe la învățătură și devin tot mai preocupați de 
gadgeturile electronice (tablete, telefoane, laptopuri), de jocuri 
și de internet. Mulți ar da vina pe acestea pentru că îi distrag pe 
elevi de la învățătură. Dușmanul trebuie însă căutat în altă parte, 
mai precis în rândurile celor care structurează în acest fel 
sistemul de învățământ, al celor care produc în masă aceste 
dispozitive electronice și care fac parte dintre membrii sectei 
satanice a așa-zișilor „iluminați“, ce este prezentată drept o 
instituție de binefacere și chiar primește de multe ori fonduri de 
la stat. 

2. Publicitatea năucitoare şi propaganda deșănțată, obsesivă  

 

Omul modern se caracterizează printr-o nevoie acerbă de 
informație. Această nevoie este exploatată și manipulată de 
agenții și slugile clicii satanice a așa-zișilor „iluminați“, care, 
prin intermediul mass-media, exercită în același timp atât forme 
agresive, cât și forme subtile de manipulare în masă.  

Nepotul lui Sigmund Freud, Edward Bernays, părintele şi 
inventatorul așa-zisei culturi de consum, a fost cel care s-a pus 
în slujba marilor patroni de concerne internaționale, concepând 
sistemul reclamelor și al publicității, prin intermediul cărora 
oamenii sunt manipulați și convinși că au nevoie de 
multitudinea de obiecte și mărfuri produse la scară industrială 
pentru a fi în rând cu lumea. La început, acest fapt s-a petrecut 
cu produse precum ţigările, de exemplu. Edward Bernays chiar 
nu s-a sfiit să noteze în cartea sa numită Propaganda (1928) că 
„propaganda este o armă invizibilă a guvernului“.  

Același fapt poate fi foarte uşor observat și în cazul războaielor 
de cucerire pe care le duce guvernul american de câteva decenii, 
războaie care sunt prezentate în mass-media ca fiind „războaie 
împotriva terorismului“. Se știe acum că mass-media se află 
încă de la începutul secolului trecut sub controlul câtorva 
clanuri de bancheri internaționali. Mesajele transmise de ea, 
care sunt prezentate ca venind din partea guvernului, sunt foarte 
credibile în ochii majorității oamenilor, iar informaţia se 
propagă la nivel internaţional. Din acest motiv, majoritatea 
oamenilor cred doar ceea ce este prezentat de mass-media, și 
doar foarte puţini sunt cei care privesc dincolo de aparenţe. 

Astfel, publicitatea a devenit o armă redutabilă a celor care 
conduc din umbră lumea, prin intermediul căreia este influențat 
și manipulat consumatorul neștiutor, prin declanşarea în ființa 
sa a unor reflexe condiţionate ce sunt în prealabil implementate 
în mod repetat prin intermediul sugestiei repetate la nesfârșit. 
Reclamele publicitare utilizează anumite scheme și sugestii abil 
alese de către angajații marilor concerne producătoare de 
mărfuri, prin care li se induce ființelor umane convingerea că au 
nevoie de respectivele produse. Sub masca unui caracter 
informativ, publicitatea urmăreşte mai mult să trezească 
dorințele și poftele, să convingă și să sugestioneze, și câtuși de 
puțin să explice. Astfel, este stârnită în mințile cumpărătorilor 

nevoia stringentă şi obsesia de a avea acel produs căruia i se 
face publicitate, chiar dacă cei manipulați nu sunt conştienți de 
aceasta şi, mai ales, chiar dacă ei nu au deloc nevoie de obiectul 
respectiv. 

Publicitatea, ca şi propaganda politică ce se adresează maselor, 
speculează intens faptul că nivelul intelectual al maselor de 
oameni este destul de scăzut. În consecinţă, ea utilizează două 
metode de bază pentru astfel de practici perverse. Prima metodă 
se bazează pe repetarea obsedantă, la nesfârşit a aceloraşi 
sloganuri, imagini și sunete ritmice, prin care i se induce 
consumatorului-victimă o stare de oboseală mentală care este 
propice pentru subjugarea voinţei sale de către cei care au iniţiat 
acest proiect. A doua metodă se bazează pe faptul că majoritatea 
oamenilor sunt înclinaţi să creadă în niște obiective care în 
reclamă sunt prezentate ca și atinse dacă este cumpărat un 
produs sau altul, chiar dacă acestea nu au la bază nimic real, ci 
sunt doar manipulări de factură emoţională. Ne aflăm astfel în 
faţa unei adevărate imposturi, căci publicitatea acționează cu 
putere la nivel psiho-emoțional, exercitând în permanență un 
adevărat „viol psihic“ nu numai asupra unor indivizi izolați, ci 
şi asupra unor mari mase de oameni. 

Probabil că fiecare dintre noi am cumpărat cel puţin o dată un 
produs de care nu am avut practic nevoie, şi aceasta doar 
datorită faptului că cei care au conceput reclama au ştiut să ne 
stârnească dorinţa de a cumpăra acel obiect. Pentru a avea 
succes, reclamele sunt concepute de specialişti în manipularea 
oamenilor, care cunosc secretele inducerii ideilor în sfera 
subconştientului. Pentru mărirea eficienței reclamei, mesajul 
persuasiv şi sugestiv trebuie să pătrundă în subconştient pe cât 
mai multe căi deodată. El trebuie să aibă un conţinut inductiv şi 
persuasiv („Cumpără acum!“), şi nu unul informativ. Numai în 
aceste condiţii, clienţii vor cumpăra dintr-un automatism, fără a 
se gândi la preţ, fără a se gândi dacă marfa respectivă le este 
necesară sau nu. 

Mesajul încifrat în reclamă conţine, de regulă, două 
componente: una logică, destinată sferei conştientului, şi alta 
sugestivă, destinată subconştientului. Cele două componente 
trebuie să fie în acord una cu cealaltă, altfel efectul reclamei 
scade vertiginos. O reclamă care prinde la oameni nu este 
stereotipă, obositoare, enervantă sau ridicolă. Ea face apel în 
mod preponderent la subconştient, pentru că acesta preia 
mesajul ca atare, pe când raţiunea trece mesajul prin filtrul 
logicii: „Să cumpăr obiectul acesta? La ce-mi trebuie? Pot să 
trăiesc foarte bine şi fără el.“ 

Creşterea cantității de reclame nu ne face mai informaţi, ba 
chiar din contră, ea generează confuzie şi dependență. 
Publicitatea creează necesități imaginare, ce corespund cu 
exactitate ofertei de mărfuri produse de marile concerne, aceasta 
ducând la existența unei piețe programate. Publicitatea 
modelează și alterează necesitățile reale şi aspiraţiile umane, 
fapt ce se răsfrânge în mod nefast asupra conștiinței oamenilor 
și asupra societății în general. Asemenea vremurilor în care 
trăim, reclamele se schimbă cu o rapiditate uluitoare, sunt 
hedoniste, promovează false idealuri şi sunt influenţate de 
felurite mode. Ele glorifică individul, idealizează consumul ca 
fiind singurul mijloc prin care cineva se poate realiza şi susţin 
progresul tehnologic ca forţă motrice a destinului uman. 
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Reclama îi face în general pe oameni să cumpere obiecte de 
care ei nu au nevoie, îi face pe oamenii săraci să-şi dorească 
lucruri pe care nu şi le pot permite, răspândeşte o cultură 
vulgară şi creează aşteptări ce nu pot fi acoperite, promovând 
astfel o societate materialistă. Scopul principal al reclamei este 
obţinerea profitului și nicidecum servirea publicului. 

În publicitate avem de-a face cu mai multe tipuri de manipulare. 
În primul rând, se poate vorbi despre o manipulare a emoţiilor, 
în sensul că, pentru a influenţa cumpărătorul, este necesar să i 
se inducă acestuia o anumită stare psiho-emoțională. În al doilea 
rând, putem vorbi despre o manipulare a intereselor și a 
necesităților imediate ale publicului larg. Pentru a le influenţa, 
specialiștii în reclame publicitare trebuie să le cunoască şi să 
inoculeze în conștiința oamenilor acele sugestii care fac 
trimitere la satisfacerea acestora.  

În publicitate, se recurge adesea la tot felul de stereotipuri, de 
pildă, în scopul de a sugera obținerea anumitor calităţi umane, 
fără a le numi, şi de a le asocia, prin efectul de proximitate, cu 
produsul promovat. Un exemplu binecunoscut în acest sens este 
reclama la Coca-Cola Light, care are la bază ideea că, vezi 
Doamne, băuturile răcoritoare fără zahăr ajută la obţinerea 
„siluetei visate“ și a unei stări de eferverscență și de tinerețe. 

În doar câteva minute de privit la televizor, telespectatorul este 
bombardat cu reclame care pretind că respectivele produse sunt 
cele mai proaspete, durează cel mai mult, sunt cele mai ieftine, 
cele mai bune... Este interesant faptul că omul are în general o 
atitudine pasivă față de spoturile publicitare, pe care le 
consideră inofensive, și nu face apel aproape niciodată la 
discernământ, care l-ar ajuta să își dea seama că toate mesajele 
publicitare sunt false. În schimb, el se lasă influențat de stările 
emoţionale ce sunt transmise prin intermediul reclamelor 
respective, majoritatea recurgând la exagerări evidente pentru a 
spori efectul de convingere. 

Manipularea prin publicitate cunoaște forme la care 
consumatorul obișnuit nici nu visează: există în publicitate până 
şi profesionişti în „machiajul“ produselor, care lăcuiesc fructele 
pentru a părea mai lucioase, mai apetisante şi mai naturale, care 
adăugă praf în halbele de bere pentru a face valuri de spumă sau 
care albesc chimic rufele pretins spălate cu anumiţi detergenți, 
pentru a le evidenția „albul absolut“. 

Reclama exagerează, înşeală, apelează la sex şi frivolitate, 
prezintă fapte iraţionale, creează aşteptări imposibil de împlinit 
şi, în general, promovează o societate materialistă și decadentă.  

3. Programarea predictivă sistematică  

Conceptul de „programare predictivă“ a fost utilizat pentru 
prima dată de scriitorul britanic Alan Watts, care îl definește 
astfel: „Programarea predictivă este o formă subtilă de 
condiționare psihologică prin intermediul mass-media, ce a fost 
născocită pentru a familiariza publicul cu schimbările sociale 
ce au fost planificate să fie puse în aplicare de către liderii 
noștri. Atunci când aceste schimbări vor fi puse în aplicare, 
publicul va fi deja familiarizat cu ele și le va accepta ca pe 
transformări naturale, diminuând astfel tulburările și o posibilă 
rezistență publică.“ 

Acest gen de programare îşi are originea în producţiile 
studiourilor cinematografice de la Hollywood, dar este prezentă 

și în literatură. Deși cei mai mulți oameni adoptă atitudinea 
struțului (care când se sperie își bagă capul în nisip) și preferă 
deocamdată să nu recunoască existența acestei metode de 
manipulare, susţinând că ea se află doar în imaginația adepților 
teoriei conspirației, un studiu atent realizat le poate revela celor 
lipsiți de convingeri preconcepute că majoritatea filmelor create 
în „Fabrica de Vise“, așa cum este numit în mod ironic 
Hollywoodul, prezintă o linie directoare foarte clară pe care 
suntem îndemnați în mod persuasiv să o urmăm. Prin acest gen 
de propagandă se dorește obișnuirea publicului cu anumite idei, 
ce sunt inoculate în mod sistematic în conștiința sa de către 
agenții din mass-media ai sectei satanice a așa-zișilor 
„iluminați“, tocmai pentru a-l face să accepte mai ușor planurile 
distructive pe care ei doresc să le concretizeze. În acest scop, ei 
ne prezintă, în avanpremieră, prin intermediul filmelor ce sunt 
difuzate pe micul și pe marele ecran, unele schimbări pe care ei 
doresc să le impună în plan social, economic, politic și 
tehnologic, schimbări care în mod normal ar da naștere la 
opoziție și la mișcări sociale din partea maselor ce ar fi greu de 
controlat. 

Într-adevăr, majoritatea filmelor promovate în ultima vreme 
abundă în scenarii ce prezintă cataclisme la scară mare: erupția 
unui super-vulcan, ciocnirea planetei cu un meteorit sau cu o 
cometă, epidemii sau inundaţii la scară globală, atacuri teroriste 
din ce în ce mai „ingenioase“, conflictul cu o civilizaţie 
extraterestră etc. Soluțiile „salvatoare“ în cazul tuturor acestor 
tragedii sunt variate, însă toate au în comun instituirea unui 
control mai strict asupra populației, chipurile pentru a-i asigura 
securitatea și bunăstarea. Cea mai „necesară“ dintre aceste 
soluții este instituirea unui sistem de urmărire globală din care 
nu lipsesc cipurile RFID, camerele video și supravegherea 
tuturor comunicațiilor. 

Filmele ce descriu contactul cu o rasă extraterestră sunt 
reprezentative pentru acest tip de manipulare predictivă. 
Aproape toate civilizațiile extraterestre prezentate în filmele de 
acest gen apar ca fiind răuvoitoare. Ele doresc fie să cucerească 
Pământul, fie să ne răpească și să ne supună unor experimente 
fatale, fie să ne observe pur și simplu ca pe niște cobai într-o 
cușcă.  

Nici măcar clipurile muzicale nu sunt scutite de mesajele 
propagandistice. De o calitate îndoielnică, ce este cel mai 
adesea în ton cu piesele muzicale respective, clipurile abundă în 
semne și mesaje dubioase, destinate „cunoscătorilor“, adică 
adepților sectei satanice a așa-zișilor „iluminați“. Pentru a vă 
face o idee despre ce este vorba, vă recomandăm să urmăriți 
site-ul Vigilant Citizen, unde sunt publicate numeroase articole 
ce explică simbolurile și mesajele oculte care se regăsesc în 
filme, reclame, clipuri muzicale etc.   

Iată o serie de filme cu mesaj programatic: The Network (1976), 
The Wicker Man (1974), Control Factor (2003), The 
Experiment (2002), Eyes Wide Shut (1999), THX 1138 (1971), 
Logan's Run (1975), The Mind Snatchers (1972), Brainstorm 
(1983), The Final Cut (2004), The Devil's Advocate (1997), Sin 
Cities (documentar, 2000-2003), Hollywoodism (documentar, 
1998), 1984 (1984), Fahrenheit 451 (1966), The Others (2001), 
Gattaca (1997), Blue Thunder (1983), Dark City (1998), From 
Hell (2001), Three Days of the Condor (1975). 

dezbateridezbateridezbateridezbateri    dezbateridezbateridezbateridezbateri    
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Alte filme care merită să fie vizionate din acest punct de vedere 
sunt: The Stand (1994), The Trial (2010), Revelation (2001), 
Brotherhood of the Bell (1970), Shenandoah (2012), The Name 
of the Rose (1986), The Man Who Would Be King (1975), Eric 
the Viking (1989), The Lawnmower Man (1992), Jacob's 
Ladder (1990), Storm of the Century (1999), Life of Brian 
(1979), Things to Come (1936), The Ogre, Soylent Green, The 
Conversation, Enemy of the State, The Village, The Ninth Gate, 
Running Man, Wag the Dog, Code 46, Murder on the Orient 
Express (1974), Brazil (1985), Casino, Rollerball (1975), 
Demolition Man (1993), American Beauty (1999), Barbarella 
(1968), Gangs of New York, Queimada aka Burn, V for 
Vendetta (2005), Minority Report (2002), Equilibrium (2003). 

4. Mult, mult sport, politică și un surogat de religie  

Poate că unii se vor simţi ofensaţi la gândul că sportul şi chiar 
politica sunt utilizate ca mijloace de manipulare mentală. Miza 
este aceeaşi: cei aflaţi la putere vor să dețină cu orice preţ 
monopolul asupra populaţiei şi ajung să impună reguli şi legi 
care să le faciliteze aceste demersuri. Tehnicile adoptate sunt 
destul de simple. Astfel, oamenii pot fi cu uşurinţă controlaţi 
prin intermediul fricilor lor, care îi fac să se supună fără 
crâcnire atunci când este vorba de supravieţuire.  

Astfel de metode de manipulare îi fac pe oameni să devină 
suporteri ai unor echipe de fotbal, semănând ura, vrajba și 
competiția aberantă între oameni. Nivelul de degradare este atât 
de avansat, încât oamenii au ajuns să ucidă în numele sportului, 
fără să le pese de aproapele lor, fiind manipulaţi prin mass-
media, care promovează un fals sistem de valori. 

Sociologul Bruno Ştefan, preşedintele Fundaţiei Biroul de 
Cercetări Sociale, afirmă într-un interviu că toate tehnicile de 
manipulare cunoscute în literatura de specialitate au fost deja 
utilizate în România, inclusiv la referendumul din 2012, care a 
fost cea mai mare agresiune psihologică făcută asupra 
populaţiei în ultimii ani. În plus, el susţine că protestele din 
România sunt în totalitate manipulate politic, aducând şi 
argumente în acest sens. 

 

Dar ce este manipularea politică? Manipularea este acţiunea 
prin care un individ este convins să acţioneze şi să gândească 
într-un mod compatibil cu interesele iniţiatorului, şi nu cu 
interesele sale, prin utilizarea unor metode şi tehnici care 
distorsionează intenţionat adevărul, lăsând însă impresia 
libertăţii de gândire şi de decizie. 

Spre deosebire de influenţa convingerii raţionale, prin 
manipulare nu se urmăreşte înţelegerea mai corectă a situaţiei, a 
problemei, ci inocularea unei înţelegeri profitabile pentru 
manipulator, făcând astfel ca indivizii să nu conştientizeze 
scopurile adevărate ale celor care îi influenţează şi, mai mult 
decât atât, să fie convinşi că ei înşişi îşi doresc să gândească şi 
să acţioneze în acel mod. 

În general, manipularea este o formă de agresiune psihologică 
ce utilizează aceleaşi mijloace ca şi propaganda sau zvonul, în 
scopul devierii comportamentale. 

Într-o măsură destul de mare, oamenii sunt fluctuanţi în ceea ce 
priveşte preferințele politice, iar cercetările sociologice arată că 
cei care aderă la vreun partid sau altul nu reprezintă decât 

maximum o treime din electorat. Marea majoritate a 
electoratului este dispusă să-şi modifice preferința politică chiar 
înainte de vot, iar acesta este unul dintre aspectele pe care se 
bazează toate campaniile electorale în pragul alegerilor. Există 
oameni care, la fiecare alegere, oscilează între un partid sau 
altul şi asupra lor se aplică cele mai variate tehnici de 
manipulare. 

Renumitul psiholog social Philip Zimbardo clasifica 
manipulările după amplitudinea schimbărilor produse într-o 
situaţie socială. Există manipulări mici – care produc schimbări 
minore, tehnicile folosite cel mai frecvent fiind „piciorul în uşă“ 
şi „uşa în nas“ – prima urmărind să-l determine pe individ să 
accepte mai întâi o schimbare mică, pentru ca apoi să i se ceară 
să accepte o schimbare mai mare (de exemplu, în prima etapă 
omul este convins să stea faţă în faţă şi să dea mâna cu 
candidatul pe care în mod normal nu l-ar vota, dar după 3 dăţi în 
care îi strânge mâna, el este mai uşor de convins să-l voteze). A 
doua modalitate de manipulare este opusul celei dintâi. Astfel, 
prima cerinţă este atât de mare încât este imediat refuzată, iar a 
doua cerere apare cu mult mai rezonabilă în raport cu prima (de 
exemplu, alegătorilor li se cere de prima dată să se înscrie în 
partid şi să devină militanţi, pentru ca apoi, după ce ei își 
exprimă refuzul, să fie rugaţi să participe la un miting electoral 
al partidului respectiv). 

Tehnicile de manipulare mici sunt numeroase și se bazează pe 
contactul direct, imediat, cu fiecare fiinţă în parte. Din această 
categorie fac parte inclusiv acţiunea de a petrece un timp cât 
mai îndelungat cu fiinţa respectivă, o anumită formă de şantaj 
sentimental, a apela la mândrie, la frică sau chiar a genera 
anumite curente de opinie care să-i prezinte pe cei vizaţi într-un 
mod abject, batjocoritor. 

Manipulările medii sunt cele care se adresează unor grupuri de 
oameni. Aşa-numita spălare a creierelor se face prin izolarea 
fiinţelor umane şi controlul total al realităţii lor fizice, prin 
crearea unei dependențe faţă de manipulator sau faţă de sursele 
lui. Televiziunile joacă în aceste cazuri roluri importante: odată 
ce oamenii s-au obişnuit să urmărească doar un anumit post, ei 
încep să gândească la fel ca moderatorii sau politicienii 
implicaţi în propagarea mesajelor, refuzând să urmărească şi 
emisiunile altor televiziuni. În acest sens, un rol important îl are 
manipularea limbajului (utilizarea unor cuvinte care sunt 
încărcate sau, dimpotrivă, golite de conţinut), prin controlul 
emoțiilor (făcând apel la frică şi la ură), prin controlul relaţiilor 
interpersonale (prieteni cu aceleaşi convingeri). Se utilizează 
tehnici neurolingvistice, subliminale, non-verbale etc. 

Manipulările mari sunt cele care se practică între state. Prin 
intermediul acestora, grupurile elitiste urmăresc să obțină 
anumite avantaje în urma modificării punctului de vedere al 
unei ţări. În aceste cazuri, defăimarea adversarilor și 
proliferarea unor știri false sunt printre cele mai des utilizate 
tehnici. Sunt cunoscute deja cazurile de manipulare exercitate 
de Statele Unite, prin intermediul CIA, cărora le-au căzut 
victime Vietnam, Irak, Serbia, Afganistan etc. 

În cartea sa Tehnici de manipulare, Bogdan Ficeac a demascat 
multe cazuri în care puterea politică s-a folosit de astfel de 
tehnici de manipulare în anii 1990-1995. Cu cât un individ sau 
un partid are putere mai mare, cu atât este mai dispus să 
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utilizeze un arsenal cât mai variat de tehnici de manipulare 
pentru a-şi întări controlul. 

Numeroase cercetări au arătat că oamenii sunt cu atât sunt mai 
greu de manipulat (dar nu imposibil), cu cât nivelul lor de 
educaţie și nivelul lor de conștiință este mai ridicat.  

Unii teoreticieni americani sunt de părere că alegerile viciază 
democraţia, căci oamenii nu aleg în mod liber, ci sunt 
determinaţi să voteze în urma unui bombardament psihologic 
căruia nu-i pot face faţă. 

Cel mai adesea politicienii se aleg singuri, votul electoratului 
fiind minor şi uşor de influenţat în campanie, mai importantă 
fiind nominalizarea ca și candidat de către partidul 
politicianului. De aceea, politicienii nu răspund în fața 
alegătorilor, ci în fața şefilor de partide. Iar în ierarhia partidelor 
urcă mai uşor acei indivizi care folosesc cu mai multă 
dezinvoltură tehnicile de manipulare în relaţia cu colegii şi sunt 
mai slugarnici mai ales cu superiorii lor. 

 

În România, chiar și protestele publice au ajuns să fie 
manipulate politic. Bruno Ștefan afirmă chiar că, dacă puterea 
nu ar fi vrut ca ele să aibă loc, lumea nu ar fi ieşit în stradă, aşa 
cum nu a ieşit în stradă ani îndelungaţi. „Piaţa Universităţii“, 
continuă el, „este un experiment pe care puterea politică îl 
realizează în mod constant: incită, stimulează exprimarea 
opiniilor populaţiei, trimite activişti care să fie prezenţi acolo şi 
să scandeze pentru compania care vrea să pună mâna pe Roşia 
Montană, pentru DNA, pentru exploatarea gazelor de şist etc. 

Cei care dețin din umbră puterea stimulează înfiinţarea altor 
partide, creşterea numărului mişcărilor ecologiste, anti-
capitaliste, îi incită pe unii oameni să iasă în stradă, pe de o 
parte pentru a arăta că este democratică şi că în România 
există mişcări civice, pe de altă parte pentru a deturna aceste 
mişcări spre alte interese ascunse şi, în plus, pentru a induce 
ideea că degeaba ies oamenii în stradă, căci jocurile se fac în 
altă parte, nu la guvern, minimalizând astfel orice iniţiative 
civice autentice care ar mai putea apărea, orice coalizări ale 
acestora într-o opoziţie care să-i pericliteze poziţia.  

În mod normal, o mişcare de protest este asumată de o 
organizaţie şi primeşte un loc şi un timp pentru manifestaţii 
stradale. Fenomenul din 1990 a fost asumat public de către 
Liga Studenţilor. Acum mişcările de protest nu sunt asumate de 
nimeni, dar în Piaţa Universităţii camerele video și aparatele 
de fotografiat surprind adesea specialişti în manipulare, 
oameni care au fost sau sunt angajaţi ai unor servicii secrete, 
activişti ai partidelor de la putere sau ai altor organizaţii care 
urmăresc scopuri politice.  

Piaţa Universităţii este acum un experiment în care se 
urmăreşte o reaşezare a scenei politice, aneantizarea opoziţiei 

politice, crearea unei alte opoziţii controlate de putere. Dacă 
nu ar fi aşa, poliţiştii i-ar aresta pe incitatori pentru că fac 
acţiuni neautorizate, deoarece îi cunosc şi știu în mod clar că 
fără ei nu ar mai veni nimeni la astfel de manifestări. Dar 
poliţia a primit ordin să nu aplice legea şi să nu-i sancţioneze 
pe cei care o încalcă.“ 

Reputatul lingvist american Noam Chomsky, profesor emerit la 
Universitatea Massachusetts Institute of Technology (MIT) din 
SUA este cunoscut în lumea întreagă pentru activitatea sa 
politică, îndeosebi în ceea ce priveşte critica vitriolantă la 
adresa politicii externe a Statelor Unite, dar şi a guvernelor altor 
mari puteri, motiv pentru care el este considerat o personalitate 
marcantă a stângii politice din Statele Unite. Noam Chomsky a 
identificat şi a explicat, într-o formulare pe înţelesul tuturor, 
regulile de bază ale manipulării pe care se bazează puterea 
politică şi pe care el le numeşte strategii ale diversiunii. Ele au 
fost sintetizate în ceea ce poate fi numit Decalogul lui Chomsky. 
1. Populația trebuie să aibă mereu mintea ocupată cu altceva 
decât cu problemele ei adevărate. Pentru aceasta, trebuie să-i fie 
distrasă permanent atenţia de la problemele sociale reale, fiind 
apoi îndreptată către preocupări minore, dar cu mare impact 
emoţional. 
2. Poporul trebuie să perceapă conducătorii drept salvatori ai 
naţiunii. Pentru aceasta, se inventează false ameninţări ori se 
creează probleme grave care îngrijorează în mod real şi 
antrenează opinia publică, iar apoi se oferă soluţiile prestabilite. 
Un exemplu în acest sens: stârnirea unei stări de nesiguranţă în 
conștiința populaţiei, pentru ca apoi guvernarea „providenţială“ 
să salveze naţiunea prin impunerea unor legi represive ce sunt 
cerute chiar de către populația înfricoșată, cu preţul limitării 
propriilor libertăţi democratice. Nu-i așa că sună cunoscut? 

 

 

 

3. Populația trebuie permanent pregătită pentru tot ce este mai 
rău. Pentru aceasta, mecanismele propagandei „albe“ (ce este 
oficială, integral asumată de guvern), „gri“ (ce este doar parţial 
asumată) şi „negre“ (ce nu este niciodată asumată) trebuie să 
promoveze imaginea unui guvern ce este preocupat în 
permanenţă să amelioreze condiţiile de viață tot mai sumbre ale 
viitorului. Politicile antipopulare dure se aplică gradat, pentru a 
preveni ori atenua eventualele proteste sociale. În acest fel, tot 
ceea ce este rău devine suportabil dacă este administrat în 
„porţii“ anuale bine dozate, conform unui program dinainte 
stabilit. 
4. Populația trebuie să creadă că ceea ce guvernul îi pregătește, 
chiar dacă măsurile adoptate de acesta sunt nefaste, este tot 
pentru binele său. Pentru aceasta, trebuie doar să fie obținut 
acordul de moment al populației pentru adoptarea măsurilor 
economice dure ce urmează să fie implementate. Omul care este 
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obişnuit cu ideea luării unor măsuri este dispus să accepte 
aproape orice, dacă este prevenit şi dacă măsura este amânată. 
5. Populația trebuie să aibă o mentalitate care să nu-i permită 
sesizarea legăturii dintre cauze şi efecte. Pentru aceasta, 
guvernul trebuie să se adreseze oamenilor ca şi cum ei ar avea 
cu toţii o gândire infantilă. În felul acesta, mulţimile sunt 
orientate spre un tip de gândire superficială, naivă care este 
propice pentru orice manipulări și intoxicări informaţionale. 
6. Populația trebuie dezobișnuită să cunoască și să vadă 
problemele reale şi să fie încurajată să acţioneze sub impulsul 
emoţiilor. Pentru aceasta, este necesar să se apeleze mereu la 
reacţiile emoționale primare, nu la raţiune. Este necesar să fie 
încurajate reacţiile emoţionale tocmai pentru că acestea sunt cel 
mai uşor de manipulat. 
7. Populația trebuie obişnuită cu satisfacții ieftine, care să-i 
ocupe timpul şi să o deturneze de la atingerea unor idealuri 
superioare. Pentru aceasta, un sistem de învăţământ corupt şi 
nefuncțional este instrumentul ideal, căci permite ținerea 
oamenilor într-o stare de ignoranţă şi manipularea opiniilor 
colective după bunul plac al clicii conducătoare. 
8. Populația nu trebuie să aibă acces la mijloace de informare 
completă, exactă, corectă şi obiectivă. Pentru aceasta, trebuie să 
fie susținute financiar acele mijloace de comunicare în masă 
care îndobitocesc publicul şi îl ţin legat de emisiuni şi seriale 
vulgare, ce afectează în timp nivelul de inteligenţă al omului. 
9. Populației trebuie să-i fie indus spiritul de turmă. Pentru 
aceasta, trebuie stimulat sentimentul individual de vinovăție, de 
fatalitate, de neputinţă. Persoanele care nu mai au impulsul de a 
se revolta devin slabe asemenea oilor dintr-o turmă şi sunt uşor 
de controlat. 

10. Populația nu trebuie să știe că există strategii şi mijloace de 
manipulare care chiar sunt folosite de către autorități. Pentru 
aceasta, se apelează la toate cuceririle de ultimă oră ale ştiinţei 
și ale tehnologiei, care permit cunoaşterea punctelor slabe atât 
din profilul psihologic al fiinţei umane individuale, cât şi al 
celor din profilul psihologic al maselor. În acelaşi timp, toate 
aceste modalități de acțiune subversivă trebuie discreditate prin 
mass-media, fiind prezentate ca „teoria conspirației“, astfel ca 
populația să nu creadă în existența mijloacelor şi strategiilor 
statale de manipulare. 

5. Mâncare, apă şi aer  

Aditivii distrugători, toxinele şi multe alte chimicale ce sunt 
introduse cu bună știință în hrana noastră ne otrăvesc efectiv 
creierul, făcându-i pe oameni să fie chiar proști, docili şi apatici. 
Fluorul prezent din abundență în apa de la robinet poate 
diminua chiar foarte mult coeficientul de inteligență. 
Aspartamul prezent în alimente este o altă excitotoxină care 
distruge neuronii prin intermediul excitaţiei nervoase excesive, 
periculoase, iar chemtrails-urile ne distrug treptat sistemul 
imunitar. Alături de mâncarea nesănătoasă de tip fast-food, cu 
carne provenită de la animale îndopate cu hormoni, cu cereale şi 
legume modificate genetic, aceste elemente otrăvitoare ce sunt 
deja prezente din plin în viața noastră prin intermediul hranei, al 
apei și al aerului nu fac altceva decât să distrugă încet, dar sigur 
sănătatea fizică şi psiho-emoţională a fiinţelor umane de pe 
această planetă, făcându-le să fie sedentare, letargice şi lipsite 
de reacție. 

Fără să-şi dea seama, majoritatea oamenilor duc o viaţă 
vegetativă, pasivă și fără niciun țel, complăcându-se într-o stare 
de obediență ce le este impusă în mod insidios, prin modalități 
subversive de către agenții „iluminaților“ prin aceste tehnici de 
manipulare. 

Editura Shambala a publicat în ultimii ani numeroase cărți și 
articole despre acest subiect. Dintre acestea, amintim: Un 
genocid planetar – zguduitorul secret dezvăluit al dârelor 
morții (chemtrails-uri), Enciclopedia aditivilor, Ghidul 
efectelor aditivilor alimentari uzuali, Codex Alimentarius etc.  

6. Medicamentele ce dezlănțuie efecte secundare nocive  

Utilizarea substanţelor ce produc dependență a devenit un 
instrument obișnuit pentru cei care au drept scop controlul 
minţii omului ignorant sau neavizat. Psihiatria este una dintre 
cele mai puternice arme în acest sens, dat fiind faptul că ea îi 
cataloghează pe oameni în funcţie de anumite comportamente şi 
afecţiuni. S-a ajuns până acolo, încât se consideră că aproape 
toţi oamenii suferă de tulburări mentale, iar dintre aceştia, mai 
ales, cei care pun la îndoială deciziile și acțiunile autorităţilor. 
Celor care lucrează în armată le-au fost administrate anumite 
medicamente periculoase, iar acest fapt s-a soldat cu creșterea 
numărului de cazuri de sinucidere. Din nefericire, în America la 
peste 25% dintre copii li se administrează neuroleptice care le 
afectează sistemul nervos. Motivul pentru care li s-au prescris 
aceste medicamente este acela că ei ar suferi de diverse 
tulburări psihice, cele mai multe dintre ele inventate. 

În anii ʼ80, Henry Gadsden, managerul colosului farmaceutic 
Merck, fiind în pragul pensionării, se confesa revistei Fortune, 
arătându-şi dezamăgirea că uriaşul potenţial de producţie al 
firmei sale este destinat doar bolnavilor. El visa ca Merck să 
devină un fel de Wrigley şi, după modelul marelui producător şi 
distribuitor de gumă de mestecat, „să vândă la toată lumea“, 
inclusiv oamenilor sănătoşi. Trei decenii mai târziu, visul 
răposatului Gadsden a devenit realitate. Strategiile de marketing 
ale marilor firme farmaceutice ţintesc din ce în ce mai agresiv 
către oamenii sănătoşi. Micile depresii, fenomene pasagere 
obișnuite ale vieţii, au devenit pentru acești indivizi ahtiați după 
câștiguri tulburări mentale grave, slăbiciuni sau stări proaste. 
Prin propaganda trusturilor farmaceutice, ele sunt transformate 
în afecţiuni înfricoşătoare, şi din ce în ce mai mulţi oameni 
normali şi sănătoşi ajung să devină, după baremele lor, bolnavi 
peste noapte. Într-o carte publicată în anul 2005, Selling 
Sickness. How Drug Companies Are Turning Us All Into 
Patients (Negoțul cu boala. Cum ne transformă companiile 
farmaceutice în pacienți), Alain Cassels (cercetător în domeniul 
medicamentelor la Universitatea Victoria din Canada) şi Ray 
Moynihan (jurnalist specializat în domeniul sănătății) fac o 
radiografie necruţătoare a strategiilor de marketing, care sunt în 
cel mai bun caz cinice atunci când nu sunt pur şi simplu 
criminale, ale producătorilor de medicamente. Cei doi 
cercetători dezvăluie modul în care, prin campanii de 
promovare abil concertate, industria farmaceutică mondială, 
având o cifră de vânzări de circa 500 de miliarde de dolari 
anual, exploatează în mod perfid temerile cele mai profunde ale 
oamenilor, cum ar fi cele legate de slăbirea fizică, de boală, de 
moarte etc. 



 

        226226226226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017 
       

 

Cu cât locuitorii, mai ales cei din ţările dezvoltate, se bucură de 
o viaţă mai lungă, mai sănătoasă, mai dinamică, cu atât 
campaniile publicitare îi transformă pe cei care se preocupă de 
sănătatea lor, în oameni panicaţi. Problemele minore sunt 
descrise ca tulburări extrem de grave, care necesită îngrijiri 
grabnice. Astfel, timiditatea se transformă în „anxietate 
socială“, iar tensiunea generată de sindromul premenstrual 
devine „tulburare disforică premenstruală“. Simplul fapt de a fi 
expus la un risc patologic devine o patologie în sine. Centrul 
acestui tip de comerţ cu boala se află în Statele Unite. 
Americanii reprezintă 5% din populaţia lumii, dar consumă 
50% din medicamentele prescrise pe glob. Cheltuielile 
populaţiei în ceea ce priveşte sănătatea s-au dublat în ultimii 
şase ani din cauza faptului că preţurile la medicamente au 
crescut în mod dramatic, dar mai ales pentru că doctorii prescriu 
din ce în ce mai multe medicamente. 

Americanul Vince Parry este un specialist în acest tip de 
marketing. Într-un articol intitulat în mod uluitor The Art of 
Branding a Condition (Arta de a inventa bolile) ce a fost 
publicat în revista Medical Marketing & Media, Parry explică 
metodele prin care firmele sale „favorizează crearea“ 
tulburărilor medicale: reevaluarea stării de sănătate; redefinirea 
unor boli cunoscute de mult şi redenumirea lor; crearea unor 
disfuncţii imaginare (preferatele lui Parry sunt disfuncţia 
erectilă, deficitul de atenţie la adulţi şi sindromul disforic 
premenstrual). 

Cu o sinceritate dezarmantă, Vince Parry descrie modul în care 
companiile farmaceutice definesc bolile pentru a crea piața de 
desfacere pentru produsele precum Viagra sau Prozac. Sub 
patronajul firmelor de marketing, experţi medicali şi experți în 
marketing precum Parry se aşază la aceeaşi masă pentru a 
descoperi „idei noi despre definirea stării de boală şi a celei de 
sănătate“. Ceea ce primează în acest caz este modul nou, inedit 
în care se realizează prezentarea afecțiunilor în fața potenţialilor 
clienţi. Un raport al Business Insights, destinat directorilor de 
companii multinaţionale din sectorul farmaceutic este încă şi 
mai clar: capacitatea de „a crea pieţe noi pentru boli noi“ se 
traduce în cifre de vânzări de miliarde de dolari. 

Una dintre strategiile cele mai performante, potrivit raportului, 
este de a modifica modul în care oamenii privesc afecţiunile 
banale. Ei trebuie „convinşi“ că „problemele care până acum au 
fost acceptate ca uşoare disconforturi“ necesită în prezent 
„intervenţia medicului“. Acelaşi raport se încheie cu o concluzie 
optimistă pentru viitorul industriei farmaceutice, însă cumplită 
pentru omul obișnuit: „Anii care vor urma vor fi martorii 
născocirii bolilor de către concernele farmaceutice“. 

Nu a durat mult și „profeția“ s-a împlinit. În anul 2014, 
profesorul Philippe Even declara pentru televiziunea franceză 
France 4: „Industria farmaceutică a creat o piață plecând de la 
boli care nu există: de exemplu pre-hipertensiunea arterială, 
pentru care sunt tratați 1 milion de francezi și despre care se 
știe că tratamentele nu rezolvă nimic“. 

Profesorii Philippe Even şi Bernard Debré au publicat în anul 
2012 Ghidul celor 4.000 de medicamente utile, inutile sau 
periculoase. Pe fondul scandalului-monstru iscat de 
medicamentul pentru slăbit Mediator și care se estimează că a 
ucis circa 2.000 de persoane în Franța, lucrarea celor doi s-a 

vândut ca pâinea caldă. Însă breasla medicală nu le-a putut ierta 
dezvăluirile şi încălcarea legii nescrise a tăcerii, astfel că lui 
Even și Debré li s-a interzis să profeseze timp de un an de zile. 

În acest context este dificil să se mai facă diferenţa dintre omul 
sănătos şi cel bolnav. Totuşi este evident faptul că, pe măsură ce 
aria de definire a unei patologii creşte, ea va atinge mai mulţi 
oameni sănătoși și, bineînțeles, vor creşte vânzările de 
medicamente. „În cele mai multe dintre cazuri“, afirmă Cassels 
şi Moynihan, „experţii medicali care redactează protocoalele 
de tratament (acestea cuprind suma tehnicilor ce trebuie 
aplicate în funcţie de cazul aflat sub îngrijire, n.n.) sunt în 
acelaşi timp plătiți de industria farmaceutică. Iar această 
industrie prosperă dacă protocoalele le favorizează vânzările.“ 
Potrivit acestor experţi, 90% din bărbaţii americani suferă de o 
tulburare numită… hipertensiune arterială, aproape jumătate 
dintre femeile americane suferă de disfuncţia denumită FSD 
(disfuncţie sexuală feminină), iar 40 de milioane de americani 
ar trebui urmăriţi atent din cauza nivelului, chipurile, ridicat al 
colesterolului. Bineînţeles, este susţinută ideea că toate aceste 
tulburări pot fi vindecate doar cu medicamente. Metodele de 
prevenţie și efectele secundare sunt, așa cum era de așteptat din 
partea industriei farmaceutice avide de câștiguri, trecute cu 
vederea. 

Medicul generalist Des Spence afirmă într-un interviu luat de 
British Medical Journal în iulie 2008 că a fost contactat pentru 
a participa la o specializare în urma căreia trebuia să devină un 
expert într-o maladie născocită de imaginaţia industriei 
farmaceutice. Conducerea universității la care preda i-a transmis 
lui Spence oferta unei firme în care scria: „Căutăm lideri de 
opinie (…) a căror activitate va consta în influenţarea 
gestionării şi terapiei viitoare a disfuncţiei sexuale feminine 
(…) prin dorinţă hipoactivă“. Firmele producătoare de 
medicamente, care au o boală de inventat pentru a crea o piaţă 
pentru un anumit medicament, racolează medici pe care îi 
folosesc într-o schemă de marketing cu scopuri stabilite 
dinainte. Astfel, aceşti aşa-zişi slujitori ai lui Hipocrate nu au 
niciun fel de libertate de mişcare. Totul, evident, în schimbul 
unor avantaje financiare, dar şi al prestigiului, al notorietăţii pe 
care o asemenea campanie o aduce. Dar „partea cea mai 
neplăcută în toată această poveste“, continuă Spencer, „este 
lipsa oricărei legitimităţi medicale a disfuncţiei sexuale 
feminine prin dorinţă hipoactivă. […] Patronii industriei 
farmaceutice plănuiesc să transforme această disfuncţie 
scornită într-o boală gravă. Iar pentru aceasta, este important 
să existe o acoperire mediatică, mărturii ale celebrităţilor, dar 
mai ales experţi medicali deghizați în somități, care să 
legitimeze totul. «Experţii» estimează că 40% din femei 
«suferă» de această «boală». Iată un exemplu de simplificare 
numai bună pentru a fi citată peste tot! Uneori această 
«problemă» este prezentată ca fiind un efect secundar al luptei 
feministe, când, de fapt, este vorba doar de o manipulare 
cinică. Prin dezinformarea pe care o realizează cu consecvență, 
marile concerne farmaceutice otrăvesc viaţa oamenilor; 
momentele voastre de slăbiciune, tristeţea, calviţia, libido-ul în 
scădere etc. sunt considerate în mod automat simptome de 
boală“, conchide medicul din Glasgow. 

În cartea best-seller Die Krankheitserfinder (Inventatorii de 
boli), Jorg Blech, biochimist german, stabilit în Statele Unite şi 
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corespondent pentru Der Spiegel, New Scientist şi The 
Guardian, explică modul în care industria farmaceutică în 
colaborare cu experţii de marketing a impus scăderea arbitrară a 
nivelului normal al colesterolului pentru ca oamenii perfect 
sănătoşi să devină peste noapte bolnavi. Tot aici se explică şi de 
ce femeile la menopauză au fost terorizate în ultimele două 
decenii de pericolul îmbolnăvirii de osteoporoză pentru a 
favoriza vânzările la medicamentele care ar preveni fracturile. 
Apoi, autorul prezintă tehnicile de manipulare a opiniei publice 
care sunt realizate cu scopul de a crea o piaţă impresionantă a 
pilulelor care tratează impotenţa.  

„Între anii 1984 şi 1987, tratatul Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorder (DSM 4), care este cartea de 
căpătâi a psihiatrilor americani, a introdus 77 de noi boli 
mentale“, scrie Jean-Claude St-Onge în articolul Reversul 
pilulei, publicat în revista Ecosocietes, în anul 2004. „Pentru a 
introduce aceste noi boli, așa-zișii specialiști au schimbat însăși 
definiţia bolii. Oricine resimte la un moment dat o stare de rău 
devine automat bolnav. Şi, bineînţeles, subliniază St-Onge, 
pentru fiecare boală există un medicament.“ Iată câteva 
exemple de „boli noi“: timiditatea este „reciclată“ sub numele 
de „anxietate socială“, naturala regurgitare la bebeluşi devine 
„reflux esofagian patologic“, omeneasca senescenţă se 
transformă în „insuficienţă circulatorie cerebrală“, până şi 
stresul de la loterie este definit ca fiind un „traumatism al 
biletului necâştigător“. 

În aprilie 2004, o anchetă extrem de bine documentată şi 
aprofundată, realizată de Lisa Cosgrove, cercetător la 
Universitatea Massachusetts din Boston, şi publicată în 
prestigioasa revistă Psycho-Therapy and Psychosomatics, a 
demonstrat că mai bine de jumătate dintre psihiatrii care au 
lucrat la redactarea DSM 4 au fost plătiţi de firmele care fabrică 
exact medicamentele ce tratează aşa-zisele boli noi introduse în 
manual. 

Numărul persoanelor depresive de pe mapamond a crescut de 
şapte ori din 1970 până în 1996, relevă St-Onge. În Statele 
Unite, numărul de consultaţii în urma cărora s-au prescris 
antidepresive s-a dublat între anii 1980 şi 1989. O tendinţă 
similară s-a înregistrat în tot Occidentul. Numărul femeilor care 
iau antidepresive este triplu faţă de cel al bărbaţilor, iar milioane 
de copii americani le iau cu regularitate. Cu toate că 
antidepresivele nu sunt indicate în tratamentul depresiilor 
uşoare la adulţi, ele sunt prescrise cu „generozitate“. Motivele 
pentru care medicii o fac totuşi sunt următoarele: În anul 1990, 
Organizaţia Mondială a Sănătăţii a pus la punct un program de 
formare rapidă, cu durata de o jumătate de zi, care să le permită 
medicilor generaliști să pună un diagnostic, chiar și în cazul 
tulburărilor psiho-emoționale, într-un timp scurt, pornind de la 
simptomatologia clinică. Permisiunea acordată astfel medicilor 
generalişti de a trata depresia a dus la creșterea de câteva ori a 
vânzărilor de antidepresive. Al doilea motiv constă în faptul că 
societăţile farmaceutice au culpabilizat medicii, acuzându-i în 
mod repetat că rata crescândă a sinuciderilor li se datorează, 
pentru că nu prescriu suficiente antidepresive. 

Propagandiștii de serviciu ai concernelor (lobby-ştii) au lansat 
chiar ideea că 60-70% din sinucideri sunt cauzate de depresiile 
netratate. Potrivit profesorului Jean-Claude St-Onge, femeile 
sunt în mod deosebit vizate de eforturile concernelor 

farmaceutice de a ne face viața un continuu periplu între diverse 
tratamente medicale. Până acum trei decenii, ele mergeau la 
medic doar atunci când erau însărcinate, în vreme ce astăzi 
merg la consult în chestiuni de contracepţie şi de menopauză, 
precum și pentru toate nimicurile. De altfel, se vorbeşte deja şi 
despre... peri-menopauză (perioada de dinainte de instalarea 
menopauzei şi până la instalarea ei propriu-zisă), o nouă 
„afecţiune“ pe care industria farmaceutică încearcă să o impună. 
Ca urmare, femeile au devenit mari consumatoare de pastile pe 
perioade tot mai lungi de timp. 

Hormonoterapia substitutivă este un un pas uriaş în direcția 
„medicalizării“ vieţii femeii. Cu toate că 75% din femei nu 
manifestă niciun simptom deranjant atunci când ajung la 
menopauză, producătorii farmaceutici şi experții lor de 
marketing apelează la frica de îmbătrânire a femeilor pentru a-şi 
vinde produsele, deși știu că acestea nu folosesc la nimic, dar 
produc efecte secundare nefaste: dureri de cap, grețuri, infecţii 
genito-urinare, varice la picioare, sensibilitate mamară etc. 

Osteoporoza, procesul prin care densitatea osoasă scade odată 
cu vârsta, a devenit o ţintă de marketing în cazul femeilor de 
vârsta a doua. Dar probabil cel mai sfruntat tertip al industriei 
farmaceutice este deja disfuncţia sexuală la femei (DSF), despre 
care se afirmă în mod viclean că ar suferi 40% din femeile cu 
vârste cuprinse între 18 şi 59 de ani. Dar cine a născocit această 
cifră? Jean-Claude St-Onge spunea în această direcție că un 
studiu realizat în Statele Unite cerea unui număr de 1500 de 
femei să răspundă cu „da“ sau „nu“ la 7 întrebări. Dacă 
răspundeau cu „da“ fie şi numai la una dintre întrebări, ele erau 
imediat diagnosticate ca suferind de DSF. Printre așa-zisele 
bolnave se numărau cele care au avut un libido scăzut mai mult 
de două luni pe an, care au avut stări de anxietate în raport cu 
actul amoros sau care au avut probleme de lubrifiere (Journal of 
the American Medical Association, 1991). 

Cea mai eficientă strategie de marketing pentru propagarea 
convingerii în existența bolilor fictive este frica. Pentru a vinde 
hormonul de substituţie femeilor aflate la menopauză, s-a mizat 
pe frica lor de o iminentă criză cardiacă. Pentru a le inculca 
părinţilor ideea că cea mai mică depresie necesită un tratament 
serios şi îndelungat, s-a mizat pe teama acestora de riscul 
apariției unor tendinţe sinucigaşe la tineri. Pentru a vinde 
medicamente anticolesterol, s-a mizat pe teama oamenilor de 
moartea prematură. Toate acestea se petrec în pofida faptului că 
de multe ori medicamentele promovate în mod obsesiv în 
reclamele televizate produc efecte inverse celor scontate. În 
noul limbaj de marketing se vorbește deja despre 
„farmacoterapia fricii“. 

„Dacă altădată puteam spera să găsim un tratament pentru 
fiecare boală, astăzi negustorii de sănătate, mai mult ca 
niciodată, vor să găsească o boală pentru fiecare medicament 
pe care-l fabrică“, constata cu ironie medicul Martin Winkler în 
postfaţa lucrării lui Jorg Blech, Născocitorii de boli. 
„Manipulând membrii influenţi ai comunităţii medicale, lobby-
urile industriei farmaceutice au modificat gradat indicii 
normali ai anumitor parametri fiziologici (colesterol, tensiune 
arterială etc.) pentru a creşte astfel, în mod artificial, numărul 
pacienţilor susceptibili a fi trataţi.“ „Căci“, conchide Winkler, 
„a-i face pe oamenii perfect sănătoşi să creadă că trebuie să se 
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trateze chiar dacă nu au propriu-zis o boală le asigură 
fabricanţilor o veritabilă rentă viageră.“ 

Următoarea anecdotă reflectă pe deplin adevărul ce se ascunde 
în spatele comerțului cu medicamente.  

Doi prieteni mergeau pe o stradă. Unul dintre ei intră într-o 
farmacie să cumpere medicamente. După câteva minute, el iese 
afară și aruncă medicamentele direct în canal. Celălalt îl 
întreabă, consternat:  
– De ce ai aruncat medicamentele ? 
– Am fost la doctor, la un consult. Mi-a dat o rețetă. L-am plătit, 
că trebuie să trăiască și el. Am intrat la farmacie, am plătit 
medicamentele, că trebuie să trăiască și farmacistul... 
– Și atunci... de ce le-ai aruncat ? 
– Pai, după ce am citit contraindicațiile din prospect, am decis 
că trebuie să trăiesc și eu… 

7. Proiectele viclene de control mental sunt puse pe ascuns 
în practică de guvernele marilor puteri ale lumii  

În ceea ce privește controlul mental, cele mai multe ființe 
umane își exprimă scepticismul imediat ce este pomenit 
subiectul și în orice caz se îndoiesc că ele ar fi în vreun fel 
subiecții unei astfel de tehnici. Adevărul este însă că pe această 
planetă controlul mental se exercită deja de către agenții unei 
pseudo-elite financiar bancare, în diferite grade, pe nesimțite, 
prin nenumărate mijloace, directe sau indirecte, fine sau dure: 
cenzura presei şi a mijloacelor audio-vizuale, sistemul de 
școlarizare, sistemul politic, alimentația chimizată, armele 
psihotronice, sistemul HAARP etc. De fapt, ori de câte ori 
lăsăm știrile alarmiste, senzaționale și totodată false din ziare, 
din programele de televiziune sau din reclame să ne influenţeze 
percepţiile, înțelegerea și deciziile, ne lăsăm practic controlaţi 
din punct de vedere mental.  

La ora actuală există o vastă reţea de centre de control mental 
pe întregul glob. La începutul secolului trecut, exista deja 
Directoratul Armatei Britanice pentru Război Psihologic 
comandat de generalul de brigadă John Rawlings Rees. Această 
instituţie avea legături strânse cu Clinica Tavistock, fondată în 
anul 1920 cu susţinerea directă a familiei regale britanice, prin 
intermediul ducelui de Kent. Mai târziu, a apărut Institutul 
Tavistock pentru Relaţii Umane din Londra, care a ajuns să fie 
apoi centrul unei rețele globale care include Institutul Stanford 
din Statele Unite. 

Scopul organizaţiilor de acest tip este controlul umanităţii prin 
intermediul unor metode de manipulare a minţii. Rawlings Rees 
a fost un susținător notoriu al metodelor eugeniei, ce erau și 
sunt folosite la ordinul „rasei conducătoare“. El a studiat 
„traumele războiului“ în timpul Primului Război Mondial şi a 
ajuns la concluzia că, prin crearea unor condiţii speciale, poate 
fi declanşat şi generat la orice ființă umană un comportament 
nevrotic. Rawlings afirmă în cartea sa Modelarea psihiatriei în 
condiții de război, publicată în anul 1945, că Institutul 
Tavistock ar fi demonstrat în timpul celui de-al Doilea Război 
Mondial că în medie „o zecime din populaţie este retardată 
mental, atât în plan psiho-patologic, cât şi din punct de vedere 
genetic“. În opinia sa, acești oameni ar trebui ţinuți sub control 
pentru a proteja societatea civilă, iar statul ar trebui să 
folosească diferite metode, inclusiv cele psihiatrice, pentru a 

împiedica creșterea numărului acestor oameni, în special în 
ţările subdezvoltate. 

Tavistock a fost instituţia care s-a ascuns în spatele subculturii 
drogurilor şi a mişcării populare hippie din anii ʼ60, cu 
concursul CIA, care a pus la dispoziţia tuturor periculosul drog 
de sinteză numit LSD și a recurs la operațiuni de spălare a 
creierului comandate de membri la vârf ai clicii satanice a așa-
zișilor „iluminați“. Acești indivizi fără scrupule au pus la punct 
tehnici din ce în ce mai puternice pentru a îndobitoci rasa 
umană și pentru a o controla cât mai îndeaproape, întocmai ca 
pe o turmă de animale cu față umană.  

Aldous Huxley, un agent al Institutului Tavistock şi promotor al 
„revoluţiei“ din anii ʼ60, a revelat care este agenda instituţiei la 
o conferinţă pe care a ţinut-o la Şcoala de Medicină din 
California, în anul 1961. Iată ce afirma el: „În timpul generaţiei 
următoare va apărea o metodă farmaceutică ce va face ca 
oamenii să îşi iubească robia şi să accepte dictatura fără 
crâcnire. Ea va da naştere unui gen de lagăr de concentrare 
global care va permite suprimarea libertăţii oamenilor fără ca 
aceştia să se plângă. Dimpotrivă, ei se vor bucura, căci orice 
dorinţă de a se revolta le va fi înlăturată prin metode de control 
al minţii, prin propagandă şi prin folosirea pe scară largă a 
produselor farmaceutice. Aceasta va fi, probabil, revoluţia 
finală.“ 

Monarch este unul dintre nenumăratele programe negre din 
cadrul proiectului MKUltra, finanţat prin CIA. În pofida 
dezmințirilor oficiale, el nu numai că este continuat la ora 
actuală sub alte nume, dar a fost extins chiar foarte mult. La 
baza acestor proiecte ce se implementează în lumea întreagă se 
află controlul mental pe bază de traume, care implică, printre 
altele, recurgerea la ritualuri satanice. Structura psiho-
emoțională a ființei umane are un mecanism de apărare care 
declanșează compartimentarea conștiinței atunci când ea este 
supusă la o traumă profundă, greu de suportat. Aşa se explică, 
de exemplu, de ce oamenii nu-şi pot aminti ce s-a petrecut în 
timpul accidentelor majore de circulaţie. Mulţi soldaţi sunt 
afectaţi de această tulburare atunci când asistă la un măcel 
inimaginabil, căci mintea lor selectează şi blochează 
respectivele amintiri insuportabile, pe care apoi nu şi le mai pot 
aduce aminte decât prin regresie hipnotică sau prin tehnici de 
yoga. 

Membrii grupărilor oculte ale francmasoneriei mondiale au 
înţeles acest mecanism, pe care l-au studiat în cadrul proiectelor 
lor inumane cu ajutorul unor savanți lipsiţi de scrupule, dornici 
de glorie și avizi după bani, și îl folosesc tot mai mult pentru a 
forma astfel ființe obediente care să îi slujească fără obiecții.  

Tortura prin abuz sexual, hăituirea cu câini, bătaia violentă, 
amenințarea cu moartea sau torturarea altor persoane sub 
privirile victimei sunt numai câteva dintre metodele ce sunt 
folosite în proiectul Monarch pentru generarea unor traume care 
compartimentează conștiința. Terapeutul britanic Vera Diamond 
a dezvăluit că sexul anal practicat cu violență de sataniști cu 
copiii de sex masculin este o metodă folosită cu siguranță 
pentru a produce scindarea conștiinței victimelor în personalități 
multiple. Penetrarea anală produce în ființa unui copil o durere 
atât de mare, încât șocul în sine provoacă o diviziune a 
personalităţii. Trauma este numită şoc vaso-vagal, iar mintea 
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prezintă ulterior mai multe secţiuni sau bariere amnezice, după 
modelul analogic al unui fagure de miere. Psihanalistul 
american Milton Erickson nu era străin de aceste experimente 
ale sceleraților din gruparea așa-zișilor „iluminați“. 

Odată ce conștiința este compartimentată, multiplele 
personalități ce rezultă astfel pot fi programate pentru 
îndeplinirea unor sarcini criminale sau participarea la tot felul 
de experimente. Prin folosirea unor cuvinte-cheie, sunete sau 
semnale vizuale, aceste compartimente ale conștiinței sunt 
aduse în prim-plan sau sunt împinse în plan secund, precum 
nişte sertare. 

Compartimentul activat devine totodată compartimentul 
conştient al persoanei în cauză, după care el este „scufundat“ 
din nou în subconştient prin intermediul unei comenzi ce 
permite activarea unui alt compartiment. Altfel spus, după ce 
victima îndeplineşte o anumită sarcină, ea uită complet ce a 
făcut. Această stare a devenit cunoscută sub numele de 
„tulburare de personalitate multiplă“ (din limba engleză MPD – 
Multiple Personality Disorder) sau „tulburare de identitate 
disociată“ (din limba engleză DID – de la Dissociative Identity 
Disorder). Fiinţa respectivă devine ușor de manipulat, căci 
compartimentele nu devin „personalităţi“ în sine, ci doar 
fragmente disociate, care s-au detaşat de restul conştiinţei. 
Analogic vorbind, ele pot fi controlate prin intermediul 
parolelor ca și cum ar fi rotit butonul unui aparat de radio şi ar fi 
prins un anume post.  

Aceste tehnici sunt primitive în comparaţie cu ultimele metode 
de manipulare, prin folosirea undelor cerebrale, pe care 
psihopații din gruparea așa-zișilor „iluminați“ le folosesc în 
încercarea lor nebunească de a subjuga întreaga omenire. În 
anul 1921, Traugott Konstantin Oesterreich, profesor la 
Universitatea Tübingen din Germania, a scris un studiu clasic 
despre sindromul personalităţii multiple şi despre posesiunea 
demoniacă, intitulat Despre posesiunea demoniacă sau de altă 
natură. Studiul a revelat faptul că metodele de control al minţii 
pe bază de traume au fost practicate în Franţa, Germania şi 
Belgia cu mult timp înainte de secolul al XX-lea. Există martori 
care au relatat că britanicii au folosit agenţi programaţi prin 
intermediul acestei metode de scindare a minţii fiinţei umane în 
personalităţi multiple încă din timpul Primului Război Mondial. 
Deşi trauma pare uitată, ea rămâne bine ascunsă în 
subconştientul victimelor, continuând să le chinuie şi să le 
afecteze viaţa la nivel fizic, emoţional, mental şi spiritual. Mulţi 
oameni care au fost abuzaţi sexual şi traumatizaţi în mod 
sistematic în copilărie sunt instabili din punct de vedere 
emoţional. Mai mult, dacă programarea a încetat şi blocajele 
mentale încep să se destrame, fiinţa în cauză începe să fie foarte 
afectată, dacă nu se face ceva pentru reunificarea conștiinței și 
depășirea traumelor. 

Cunoscutul scriitor David Icke afirma la un moment dat: „Am 
asistat la mai multe şedinţe ale terapeutului Vera Diamond şi 
am văzut oameni trecând succesiv de la o personalitate la alta, 
extrem de diferite între ele, la auzul unui singur cuvânt sau al 
unei singure fraze. Experienţa este absolut şocantă. Una dintre 
pacientele Verei trebuie să poarte în permanenţă la ea o pungă 
pentru colectarea urinei, căci vezica i-a fost distrusă prin 
tortură. Fişa ei medicală conţine o listă impresionantă de 
afecţiuni, iar când a fost consultată de un medic, acesta a 

rămas şocat. Când am cunoscut-o, această doamnă avea doar 
30 de ani.“  

Toţi psihologii, lucrătorii sociali şi poliţiştii din Marea Britanie 
învaţă despre sindromul personalităţii multiple de la specialiştii 
Grupului Tavistock, care susţin cu un tupeu inimaginabil că 
reprezintă autoritatea cea mai competentă în tratarea acestei 
tulburări, deşi în realitate tocmai ei sunt cei care o folosesc în 
secret pentru programarea mentală a oamenilor. Dr. William 
Sargant, un psihiatru de la Institutul Tavistock, a scris 
următoarele rânduri în cartea sa, Bătălia pentru minte, apărută 
în anul 1957: „După alterarea anumitor funcţii cerebrale, în 
mintea oamenilor pot fi inoculate tot felul de convingeri şi idei 
prin inducerea, accidentală sau voită, a unor sentimente de 
teamă, mânie sau tulburare. Dintre toate efectele nefaste, cele 
mai des întâlnite sunt alterarea temporară a raţiunii şi 
amplificarea sugestibilităţii. Manifestările de grup ale acestor 
tulburări sunt cunoscute uneori sub numele de «instinct de 
turmă» şi apar în mod spectaculos în timpul războiului, al 
epidemiilor grave şi în alte momente similare de pericol, care 
sporesc anxietatea şi implicit sugestibilitatea, atât la nivel 
individual, cât şi la nivel de masă“. 

Acesta este, de altfel, și motivul pentru care publicului i se 
servesc pe tavă atâtea ştiri nefaste, care induc un sentiment de 
teamă, mânie sau tulburare și apariția unei stări de receptivitate 
față de sferele de forță infernale. Dacă ne-am întrebat vreodată 
care este rostul Știrilor de la ora 17 de pe postul de televiziune 
ProTV sau al altor știri de acest gen, de pe alte posturi TV, în 
care ni se prezintă cu lux de amănunte evenimente tragice și 
oripilante, cataclisme, accidente cumplite și crime oribile, ei 
bine, aceste este, în mare, răspunsul.  

Oamenii aflaţi în astfel de programe de control al minţii sunt 
folosiţi pentru tot felul de sarcini murdare. Ei pot fi „activaţi“ ca 
să comită asasinate, așa cum a fost cazul ucigaşilor lui John 
Lennon şi Robert Kennedy, dar și al altor ucigași în serie. Este 
explicabil acum de ce sunt comise atât de multe asasinate de 
către oameni care au acelaşi profil mental, aşa-numiţii „trăgători 
singuratici“. Aceştia nu sunt singuratici şi nu ar fi nici nebuni 
dacă li s-ar permite să-și trăiască viața. Ei sunt indivizi 
programaţi fără știrea lor, de multe ori încă din copilărie. 
Metoda este cât se poate de simplă, iar scenariul aproape identic 
în fiecare dintre cazuri. „Păpușarii“ dispun după bunul lor plac 
de astfel de „roboţi“ umani pentru a plasa bombe, asigurându-se 
apoi că aceștia se află la locul potrivit pentru a fi prinşi şi 
acuzaţi. Ei pot fi programați în continuare în timp ce se află în 
arest, astfel încât să se convingă ei înşişi că sunt singurii 
vinovaţi. Dr. Louis Jolyon „Jolly“ West, infamul agent CIA 
care s-a ocupat de experimentele de control al minţii, a fost cel 
care a făcut „examinarea mentală“ a fostului soldat SUA acuzat 
de plasarea bombei din oraşul Oklahoma în aprilie 1995. West a 
fost implicat în proiectul MKUltra, iar unul dintre cei mai mari 
susținători ai lui a fost guvernatorul statului California de 
atunci, devenit ulterior preşedinte al Statelor Unite, Ronald 
Reagan. 

7. Proiectele viclene de control mental sunt puse pe ascuns 
în practică de guvernele marilor puteri ale lumii (continuare) 
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De-a lungul anilor, au apărut o sumedenie de „trăgători nebuni“, 
care comit asasinate în masă. Două cazuri oribile s-au produs în 
Marea Britanie. Primul incident a avut loc în orăşelul 
Hungerford din Berkshire, la 19 august 1987, când Michael 
Robert Ryan, un bărbat şomer, a împuşcat mortal 16 persoane, 
inclusiv pe mama lui, iar apoi s-a sinucis. Al doilea incident a 
avut loc în orăşelul Dunblane din Scoţia, pe data de 13 martie 
1996. Un „nebun“ pe nume Thomas Hamilton a intrat înarmat 
într-o şcoală şi a deschis focul, împuşcând 16 copii aflaţi într-o 
sală de sport împreună cu profesoara lor.  

Efectul acestor incidente asupra conștiinței colective a sute de 
milioane de oameni din întreaga lume, dar mai ales din Marea 
Britanie, a fost major. Un val de teamă şi nesiguranţă a cuprins 
populaţia. La scurt timp după aceste incidente s-a produs 
masacrul de la Port Arthur, un orăşel din Tasmania, în 
Australia, când un alt „trăgător“, pe nume Martin Bryant, a 
„înnebunit“ şi a ucis 35 de oameni în data de 28 aprilie 1996. A 
urmat apoi incidentul în care un bărbat din Marea Britanie a 
atacat cu maceta un grup de copii şi profesori de la o şcoală din 
Wolverhampton. La Jonesboro, Arkansas, în luna martie 1998, 
s-a produs un incident tragic similar cu episodul din Dunblane, 
Scoţia denumit „Dunblane-ul american“. Doi copii, Mitchell 
Johnson în vârstă de 13 ani și vărul său, Andrew Golden în 
vârstă de 11 ani au deschis focul asupra colegilor şi profesorilor 
lor de la şcoala Westside Middle School, aflată la numai 130 de 
mile de biroul lui Bill Clinton de la Little Rock. Cei doi au tras 
27 de focuri de armă şi au ucis patru elevi şi un profesor, rănind 
încă un număr mare de persoane. Unii criminali de acest gen 
frecventează secte sataniste. Incidente similare s-au petrecut la 
Pearl, Mississippi, pe data de 1 octombrie 1997, şi la West 
Paducah, în Kentucky, şi Stamps, Arkansas, în luna decembrie a 
aceluiaşi an. Despre cei implicaţi în atacul din Pearl s-a afirmat 
că făceau parte dintr-o grupare satanistă. De atunci şi până în 
prezent s-au mai produs numeroase asemenea atacuri. Toate 
aceste evenimente poartă amprenta operaţiunilor de control 
mental.  

Ce anume se petrece, de fapt? Privind profilurile acestor oameni 
se poate observa că cei mai mulţi dintre ei sunt cel puţin ciudaţi, 
dezechilibraţi mental. „Nu era zdravăn la minte“, l-au descris 
vecinii pe Martin Bryant, ucigaşul din Port Arthur. Acest profil 
se dovedeşte ideal atunci când se doreşte ca un criminal să fie 
etichetat drept un „trăgător singuratic“. În cazul lui Bryant, 
acesta tocmai se întorsese dintr-o vacanţă de două săptămâni 
petrecută în Statele Unite, când a „înnebunit“ şi a pus mâna pe 
armă. Cei care îl cunoşteau au declarat că s-a întors din SUA 
schimbat, acest fapt fiind evident chiar dacă el avea deja la activ 
un lung istoric de probleme psihiatrice. Între anii 1983-1984 a 
fost „examinat“, ce coincidență, tocmai de dr. Eric Cunningham 
Dax, de la institutul Tavistock, care a decis ce „tratament“ 
trebuie să i se prescrie în continuare. Dr. Dax a fost decenii la 
rând un apropiat al doctorului John Rawlings Rees, cel care a 
lansat întreaga operaţiune de spălare a creierelor de la 
Tavistock.  

Cercetători independenți au demonstrat că organizaţiile teroriste 
de genul IRA au oameni aflaţi „în adormire“, persoane care nu 
sunt folosite ani la rând, uneori decenii, până când apar 
circumstanţele potrivite pentru a li se cere să îndeplinească o 
anumită sarcină. La fel se petrec faptele şi în domeniul 

controlului mental. Există oameni programaţi să trăiască în 
comunitate cu un anumit profil moral, până când apare 
momentul oportun ca ei să fie folosiţi. În limbajul de 
specialitate, ei sunt cunoscuţi și sub numele de „ochi morţi“. Ei 
nu au nicio idee că sunt folosiţi în acest fel, și nici măcar nu 
sunt cu adevărat responsabili de ceea ce se petrece în mintea lor. 

Interesant este cazul ucigaşului din Dunblane, francmasonul 
Thomas Hamilton. Acestuia i s-a permis să poarte arme, deşi 
comportamentul lui ciudat ar fi trebuit să determine autoritățile 
să-i retragă permisul de port-armă. De asemenea, nimeni nu ştie 
de ce i-a luat poliţiei din Port Arthur o oră ca să răspundă la 
apel, deşi locul în care s-a produs masacrul era situat în 
imediata apropiere a sediului ei, iar poliţiştii au fost informaţi 
de această tragedie la numai câteva minute de la primul foc de 
armă al lui Bryant.  

Un amănunt ce este comun lui Bryant, Hamilton şi multor altora 
de teapa lor este acela că toţi foloseau neurolepticul Prozac. 
Printre efectele secundare ale acestui medicament se numără 
nervozitatea, anxietatea, tendinţele suicidare, hipomania şi 
comportamentul violent, mai ales dacă tratamentul încetează. 
Medicilor li se recomandă să nu prescrie acest medicament 
bolnavilor care au avut vreodată episoade maniacale. Urme ale 
ingredientului activ din Prozac s-au găsit inclusiv în sângele lui 
Henry Paul, șoferul prințesei Diana, care a intrat într-un stâlp cu 
automobilul pe care îl conducea și în care se afla împreună cu 
prințesa.  

Care este aşadar motivaţia aflată în spatele acestor oribile 
masacre armate? Răspunsul este simplu și în același timp 
zguduitor: manipularea minţii şi a emoţiilor. Unde se petrec 
aceste crime în masă? Nu în cartierele interlope ale marilor 
oraşe precum Londra, Glasgow, Los Angeles sau Sidney, ci în 
micile comunităţi liniştite, în care toată lumea se simte în 
siguranţă. În mod similar, atacul cu bombă săvârșit de Timothy 
McVeigh şi împuşcăturile din şcoală nu s-au produs în New 
York sau Washington, ci în Oklahoma. Nu putem subestima 
efectul terifiant major pe care îl au asemenea evenimente asupra 
psihicului colectiv, care atrage după sine dorinţa oamenilor de a 
fi „protejaţi“ de autorităţi. În consecință, pe străzi şi în şcoli 
apar tot mai multe camere de luat vederi, pentru ca oamenii să 
se obişnuiască cu ideea că sunt „protejaţi“ de pericol de către 
„Fratele cel Mare“, adică de guvernul din umbră constituit din 
membrii a așa-zișilor „iluminați“.  

După masacrul din Australia, în publicația londoneză Daily 
Mail a apărut un titlu cu litere de o şchioapă, care a sintetizat 
perfect reacţia pe care au dorit să o provoace manipulatorii: 
„Oare chiar nu mai există niciun loc în lume în care să te simţi 
în siguranţă?“ Atunci când astfel de tragedii se petrec într-un 
orăşel liniştit, ele catalizează într-o măsură şi mai mare o reacţie 
de tipul: „Doamne, la fel mi s-ar putea petrece şi mie sau 
copiilor mei. Trebuie ca autorităţile să ne protejeze.“ O minte 
traumatizată este mult mai susceptibilă să fie manipulată.  

În SUA, clica așa-zișilor „iluminați“ doreşte să suprime dreptul 
constituțional al populaţiei de a purta arme de foc, tocmai 
pentru că vizează astfel prevenirea oricărei încercări de revoltă. 
Desigur, cu toții ne dorim, ca de altfel orice om normal și 
sănătos la minte, ca lumea să renunţe la armele de foc, dar 
atunci când motivaţiile care se află la baza legilor ce interzic 
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deținerea armelor de foc de către populație sunt atentatele de la 
Hungerford, Dunblane, Tasmania, Oklahoma etc., merită să ne 
punem unele întrebări și să facem conexiuni inteligente. Avem 
de-a face cu acelaşi mecanism: crearea problemei – reacţia 
populației – impunerea soluţiei dinainte stabilite.  

Totuși, este greșit să credem că legile ce restricționează armele 
vor putea opri pe cineva să ucidă, dacă respectiva persoană va 
avea într-adevăr această intenţie. Arma folosită de Martin 
Bryant în Port Arthur era furată, şi el nu avea licenţă de port-
armă. O lege care ar fi interzis portul de armă nu l-ar fi oprit cu 
nimic pe Bryant, dar adevăratul motiv pentru care asemenea 
legi sunt introduse pretutindeni în lume este împiedicarea 
populaţiei să se apere atunci când se va da ordinul să fie prinşi 
și pedepsiți toţi cei care se opun planurilor malefice ale 
guvernului din umbră. În Marea Britanie, părinţii copiilor ucişi 
la Dunblane au fost folosiţi în mod abuziv pentru a adopta o 
legislaţie anti-arme, propusă de aceiaşi oameni care au 
orchestrat crima împotriva acestor copii. Adolf Hitler a introdus 
o legislaţie similară de îndată ce a început să ducă oameni în 
lagărele sale de concentrare. Lagăre similare au fost deja 
construite în Statele Unite prin intermediul unei organizaţii 
numite FEMA, Agenţia Federală pentru Managementul 
Situaţiilor de Criză (Federal Emergency Management Agency), 
înfiinţată tocmai de Zbigniew Brzezinski, un personaj malefic și 
lugubru, același care împreună cu potentatul David Rockefeller 
a înfiinţat Comisia Trilaterală.  

Așa-numiții roboţi umani, nefericitele victime a căror minte este 
controlată, sunt folosiţi, de asemenea, ca să transmită mesaje 
între diferite persoane importante din rețeaua subversivă, în 
afara canalelor obişnuite. Acestea includ informaţii neoficiale 
schimbate între liderii lumii sau între ei şi capii reţelelor ilegale 
de trafic de droguri (controlate, bineînțeles, de grupările oculte 
ce conduc din umbră destinele acestei planete). Oamenii ce sunt 
programaţi prin intermediul sindromului personalităţii multiple 
dezvoltă o bună memorie fotografică. Cuvintele comunicatului 
le sunt dictate sub hipnoză, apoi compartimentate, folosind de 
multe ori șocurile electrice, care reduc nivelul de zahăr din 
sânge și fac astfel ființa respectivă mai predispusă către 
sugestibilitate. Ulterior, un simplu cuvânt, o frază sau un gest 
sunt suficiente pentru a activa respectivul compartiment mental, 
iar „robotul uman“ reproduce cuvânt cu cuvânt mesajul 
comunicatului, întocmai ca o bandă înregistrată. Se știe că mulţi 
dintre liderii lumii, făcând parte din câteva clanuri clar alese, se 
află ei înşişi sub influenţa controlului mental, pentru a avea 
siguranța că nu trădează, sub povara covârșitoare a 
sentimentului de vinovăție, cauza diabolică a așa-zișilor 
„iluminați“. Este cunoscut și sugestiv în acest sens filmul 
Candidatul manciurian, ce pare o simplă ficțiune, dar care este 
din păcate cât se poate de real.  

Cei care mai sunt încă sceptici nu ar trebui să uite totuși că 
minţile acestor persoane, printre care se numără prim-miniştri şi 
preşedinţi, sunt compartimentate, ei putând trece cu uşurinţă de 
la o personalitate la alta. Este important să înţelegem acest 
aspect, dacă dorim să urmărim până la capăt întregul complot. 
Nici chiar cei mai apropiaţi prieteni ai lor nu-şi pot da seama că 
ceea ce văd nu reprezintă decât un singur compartiment al 
minţii lor. Dacă i-ar vedea sub influenţa unui alt compartiment 
al conștiinței, nu i-ar mai putea recunoaşte. Cei subjugaţi prin 

control mental sunt folosiţi, de asemenea, pentru a se infiltra în 
acele organizaţii pe care așa-zișii „iluminați“ doresc să le 
discrediteze şi să le distrugă. Odată ajunşi în interiorul acestora, 
ei sunt determinați să se comporte într-un fel care trezeşte 
antipatia opiniei publice pentru organizaţia respectivă.  

Astfel de roboţi umani, controlaţi mental, inclusiv copiii mici, 
sunt jucăriile perfecte pentru actele sexuale perverse și bizare pe 
care le săvârșesc unii lideri ai lumii, politicieni şi oameni de 
afaceri. De multe ori, aceste acte sunt încurajate pentru a-i 
atrage pe aceşti lideri în sfera de influenţă a sectei așa-zișilor 
„iluminați“ sau pentru a-i compromite şi pentru a-i şantaja, 
silindu-i să facă ce li se spune. Atunci când vorbim despre acte 
sexuale „bizare“ nu exagerăm deloc, iar ceea ce vă prezentăm în 
continuare pare desprins dintr-un film horror.  

Din motive cât se poate de evidente, așa-zișii roboţi umani nu 
pot vorbi despre ceea ce li se petrece. Fie sunt aduşi într-o stare 
de zombi şi nu-şi mai amintesc nimic, fie, dacă stăpânii lor îi 
consideră compromiși, sunt ucişi cu sânge rece sau în ritualuri 
satanice la care participă personaje foarte cunoscute. 

Proiectul MKUltra a fost un program secret de cercetare a 
modificărilor comportamentului uman care a fost administrat de 
către Office of Scientific Intelligence din cadrul CIA. 
Începuturile sale datează din aprilie 1953, când directorul CIA, 
Allen Dulles, a autorizat demararea sa sub conducerea 
doctorului Sidney Gottlieb. Având la dispoziţie 6 procente din 
bugetul CIA, acest program a extins experimentele de control 
mental de la nivelul spionilor la nivel de masă, vizând controlul 
la nivelul unei armate aflate pe câmpul de luptă sau chiar 
controlul întregii populaţii civile. Originea acestor experimente 
de control mental se pare însă că merge mai înainte în timp. Se 
cunoaşte la ora actuală faptul că, după înfrângerea Germaniei 
naziste în cel de-al Doilea Război Mondial, SUA a adus din 
Germania elita cercetătorilor celui de-al treilea Reich (prin aşa-
numita operaţiune Paperclip). Gottlieb a avut astfel la dispoziţie 
nu doar documentaţia experimentelor de manipulare din 
lagărele de concentrare naziste (în special Dachau), ci şi o parte 
din „experţii“ care le-au conceput. 

Experimentele cu droguri, radiaţii, microunde şi ultrasunete din 
cadrul programului MKUltra s-au realizat asupra prizonierilor 
de război, asupra soldaţilor, dar şi asupra unor pacienţi din 
spitale psihiatrice sau, pe ascuns, chiar asupra populaţiei. Un 
exemplu îl constituie aşa-numitele „case securizate“ în care se 
desfăşurau experimentele. Printre acestea se numărau unele 
bordeluri în care se administrau substanţe psihodinamizante atât 
prostituatelor, cât şi clienţilor, comportamentul lor fiind 
observat prin oglinzi semitransparente. 

Programul MKUltra a cuprins peste 150 de subproiecte, din 
care enumerăm doar câteva: experimente de hipnoză realizate la 
Universitatea Denver, experimente desfăşurate la Boston 
Psychopathic Hospital, studierea depresivilor, a schizofrenicilor 
şi alcoolicilor, modificarea personalităţii, studii de magie 
neagră, experimente cu LSD efectuate asupra studenţilor, 
producerea infirmităţilor, fabricarea drogurilor, recoltarea 
plantelor psihodinamizante, combinarea drogurilor, hipnozei, 
privării senzoriale şi a insomniei, acţiunile malefice în timpul 
somnului, combinarea dintre izolarea forţată şi administrarea 
electroşocurilor, experimentele asupra refugiaţilor străini, 
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substanţele alergene, aşa-zisele tabere pentru copii, influenţarea 
şi manipularea insidioasă a copiilor, a grupurilor de adolescenţi, 
sugestiile subliminale etc. Aceste documente atestă efectuarea 
de experimente cu droguri şi folosirea tehnicilor de hipnoză 
asupra studenţilor în zeci de universităţi din SUA, fără 
cunoştinţa sau acordul acestora. 

Oficial, programul a fost oprit în anul 1973. Există dovezi clare 
cu privire la folosirea cetățenilor americani și canadieni ca 
subiecți în diferite faze ale proiectelor de control al minții. 
MKUltra a implicat mai multe metodologii de manipulare a 
diferitelor stări mentale ale oamenilor și de modificare a 
funcțiilor cerebrale, inclusiv administrarea de medicamente (în 
special LSD) și a altor substanțe chimice fără ştirea victimelor, 
hipnoza, privarea senzorială, izolarea, abuzul verbal și sexual, 
precum și utilizarea diferitelor forme de tortură. 

În anul 1973, Richard Helms, pe atunci director al CIA, a 
ordonat distrugerea documentelor MKUltra. Doi ani mai târziu, 
existența proiectului a fost adusă la cunoştinţa publicului cu 
ajutorul investigaţiilor efectuate de Church Committee 
(Comitetul Senatorial pentru Studiul Operaţiunilor 
Guvernamentale în domeniul Activităţilor de Spionaj, condus 
de senatorul Frank Church), care a folosit mărturii ale unor 
victime şi documente care au scăpat de distrugere. Legea 
libertății de informare, Freedom of Information Act (FOIA) a 
permis publicarea a 20.000 de documente conexe. Toate acestea 
au fost prezentate într-o audiere care a avut loc în 1977 în Senat. 
Senatorul Ted Kennedy a afirmat atunci că „Directorul adjunct 
al CIA a dezvăluit implicarea a peste 30 de universităţi şi 
instituţii în «teste amănunţite şi experimente» care includeau 
folosirea drogurilor, chiar pe subiecţi care nu fuseseră 
înştiinţaţi în prealabil despre aceasta, de la toate nivelurile 
societăţii, atât nativi americani, cât şi emigranţi străini. Cel 
puţin un deces, al doctorului Olson, a rezultat în urma acestor 
activităţi.“ 

CIA a pretins că experimentele MKUltra au fost abandonate 
odată cu închiderea programului. Cu toate acestea, Victor 
Marchetti, un veteran al CIA care avea o activitate de 14 ani în 
cadrul Agenţiei, a dezvăluit în anul 1977 că adevărul este cu 
totul altul. Declaraţia lui Marchetti a confirmat suspiciunile 
sumbre ale celor care sunt convinși că administraţia americană 
îşi continuă studiile nefaste în această privinţă şi că 
experimentele pe subiecţi supuşi împotriva voinţei lor la teste se 
derulează în continuare în secret. Scopul acestor experimente 
este, printre altele, găsirea unor modalități de „programare“ a 
ființei umane, de „partiţionare“ a conştiinţei umane pentru a 
face persoana să răspundă la comenzi fără să fie măcar 
conştientă că o face. Marchetti a adus deja la cunoștința 
publicului și alte fapte abominabile săvârșite în cadrul 
proiectului MKUltra: „La experimentele care au început în anul 
1950 au participat peste treizeci de universităţi şi institute, 
subiecţilor involuntari fiindu-le administrate medicamente ce 
conțineau LSD și alte substanţe psihotrope. S-a recurs şi la 
ședințe de hipnoză combinate cu perioade de izolare forţată, cu 
abuzuri şi torturi, reuşindu-se ştergerea memoriei unor 
subiecți, spre a o reconstrui apoi într-o manieră complet 
diferită. Doctorul Olson este unul dintre cei care au decedat, 
neputând rezista la presiunile acestui cumplit experiment de 
modificare a funcţiilor cerebrale.” 

În anul 1995, sunt cunoscute mărturiile dr. Valérie Wolf – 
specialist în ajutorarea victimelor acestor proiecte. Prin 
intermediul ei, victimele Christine DeNicola şi Claudia Mullen, 
au descris metodele de iradiere ce erau practicate în special 
asupra copiilor, pentru a-i supune manipulării mentale în 
vederea transformării lor în spioni sau asasini. Sunt incriminați 
în cazul de faţă medicii L. Wilson Green, Sydney Gotlieb şi 
Martin Orne, directori ştiinţifici ai laboratoarelor chimice şi 
radiologice ale Armatei. Se știe că unul dintre subiecţii 
controlați mental prin intermediul acestui proiect a fost asasinul 
senatorului Robert F. Kennedy, iar altul, James Eagan Holmes, 
a ucis 12 oameni în anul 2012, în cinematograful Aurora din 
Colorado.  

Deşi programul MKUltra a fost în mod oficial oprit, nu există 
nicio autoritate care să controleze ce se petrece cu cele peste 
150 de sub-proiecte aparţinând de MKUltra, care de altfel sunt 
foarte dificil de monitorizat, spre a şti dacă într-adevăr acest 
proiect satanic s-a încheiat definitiv. 

Programul experimental al CIA de control mental denumit 
„Operaţiunea Artichoke” a fost demarat în 1951. Acest proiect 
urmărea dezvoltarea unor metode de interogare „speciale şi 
extreme“ care se concentrau asupra mijloacelor de manipulare a 
minţii şi conştiinţei umane. El a fost la origine o reacţie la 
zvonurile care afirmau că URSS-ul şi China comunistă foloseau 
tehnici de spălare a creierului şi că acestea erau puse în aplicare 
asupra prizonierilor luați în războiul din Coreea, care se 
desfăşura la vremea respectivă şi înghiţea resursele SUA. Pe 
lângă tehnici de dezorientare, privare de somn, „chirurgie“ 
psihică, electroşocuri, hipnoză, privare senzorială, programul 
era focalizat asupra folosirii drogurilor (de exemplu, 
amfetaminele şi LSD-ul, care tocmai fusese descoperit). 
Experimentele nu s-au derulat numai în laboratoare sau în case 
securizate, ci şi în închisori şi spitale de boli mentale. 
Operaţiunea Artichoke s-a concentrat, de asemenea, asupra 
problemei disponibilizării aşa-zişilor „agenţi terminaţi“, altfel 
spus asupra găsirii unor metode de ștergere a memoriei acelor 
agenţi operativi care „au văzut prea multe“ şi nu mai ofereau 
garanţii. Acest gen de experimente au fost la originea zvonurilor 
despre asasinii programaţi mental numiţi în mod plastic 
„candidaţi manciurieni“. În afara unor zvonuri care au circulat 
în anii ʼ50, anumite informaţii oficiale şi unele detalii sumbre 
despre acest program au ieşit la lumină abia în anul 1975, când 
au fost declasificate o serie de documente. 

CIA a cheltuit milioane de dolari pentru studiul metodelor de 
influenţare şi controlare a minţii umane prin intermediul 
drogurilor. Un document MKUltra din 1955 enumeră studiile 
efectuate asupra substanţelor care influenţează comportamentul, 
psihicul şi mentalul, clasificându-le astfel: 

 
- substanţe care generează un comportament impulsiv şi 
imposibilitatea de a raţiona până la punctul în care subiectul 
ajunge să se facă de râs singur în public; 
- substanţe care măresc eficienţa mentală şi îmbunătăţesc 
percepţiile; 
- substanţe care previn sau înlătură beţia provocată de alcool; 
- substanţe care intensifică efectul alcoolului şi starea de beţie; 
- substanţe care induc (reversibil) simptomele unor afecţiuni 
psihomentale cunoscute; 
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- substanţe care uşurează inducerea stării de hipnoză şi o fac 
mai „eficientă“; 
- substanţe care întăresc rezistenţa la privaţiuni, tortură şi 
presiuni în timpul interogatoriilor sau al procedurilor de spălare 
a creierului; 
- substanţe care induc amnezia (pierderea parţială sau completă 
a memoriei); 
- acțiuni fizice care induc stări de şoc şi confuzie şi care pot fi 
utilizate pe ascuns; 
- substanţe care produc handicapuri fizice precum paralizia 
picioarelor, anemie; 
- substanţe care induc stări euforice, fără a avea efecte 
secundare; 
- substanţe care modifică personalitatea şi induc dependenţa de 
o altă persoană; 
- substanţe care generează stări de confuzie mentală, alterând 
capacitatea de a raţiona; 
- substanţe care diminuează voinţa şi eficienţa în muncă, chiar 
și atunci când sunt administrate în cantităţi infime, 
nedetectabile; 
- substanţe care generează slăbiciune şi distorsionează 
percepţiile vizuale şi auditive, fără efecte permanente; 
- substanţe care pot fi administrate pe ascuns, în cantităţi infime, 
pentru a face imposibilă orice activitate fizică. 

Un experiment odios s-a desfăşurat la Spitalul Comunitar din 
Lexington, Kentucky, sub conducerea doctorului Harris Isabel. 
Acesta a fost angajat de CIA pentru a crea o serie de droguri 
sintetice. În acest scop, el a făcut experimente asupra pacienţilor 
săi, în special asupra celor de culoare. Partea tragică este că 
spitalul respectiv era o unitate de recuperare a dependenţilor de 
droguri şi de alcool. În loc să îi trateze pe cei care se internau 
acolo de bunăvoie, personalul medical le administra cantităţi 
mari de droguri. Uneori se făcea aceasta fără ştirea sau 
asentimentul pacienţilor, alteori era exploatată efectiv 
dependenţa lor. LSD-ul, morfina, mescalina, marijuana şi 
scopolamina sunt doar câteva dintre substanţele ce au fost 
folosite. Una dintre tehnicile investigate implica administrarea 
practic continuă a LSD-ului, în cantităţi foarte mari, pentru 
perioade lungi de timp (peste două luni). O altă tehnică urmărea 
combinarea efectelor barbituricelor (injectate într-un braţ) cu 
amfetaminele (injectate în celălalt braţ, după ce pacientul 
adormea). Scopul era ca subiectul să poată fi interogat în somn. 
Alte experimente combinau drogurile foarte tari (heroina, de 
exemplu) cu alcoolul. 

Experimente MKUltra s-au desfăşurat şi în Canada, prin 
intermediul medicului Donald Ewen Cameron, care a fost 
recrutat de CIA pe când lucra la Allan Memorial Institute din 
cadrul Universităţii McGill din Montreal. El era plătit de CIA 
pentru a reproduce experimentele din programul MKUltra pe 
pacienţii săi. În afară de LSD, Cameron experimenta diferite 
substanţe cu efect paralizant şi terapia cu electroşocuri de 30-40 
ori mai intense decât în terapia convenţională. El le inducea 
pacienţilor o stare de comă de lungă durată prin intermediul 
unor droguri (este cunoscut un caz în care un pacient a fost 
menţinut timp de trei luni în comă) şi în acest timp le punea 
benzi audio cu sugestii sau zgomote. Alegând pacienţi care 
fuseseră internaţi pentru tulburări minore precum anxietatea sau 
depresia postnatală, el a ajuns să îi distrugă la modul cel mai 
concret, efectele relelor lui tratamente devenind ireversibile. Ca 

rezultat al tehnicilor aplicate, pacienţii uitau să vorbească, nu îşi 
mai recunoşteau părinţii, deveneau convinşi că investigatorii 
sunt părinţii lor. Incontinenţa şi amnezia erau efectele cele mai 
neînsemnate ale procedeelor demente experimentate de 
Cameron. 

Acest personaj odios este astăzi considerat o somitate în lumea 
ştiinţifică. El era preşedintele Asociaţiei Mondiale de Psihiatrie, 
preşedintele Asociaţiei Psihiatrice din SUA şi al celei din 
Canada în acelaşi timp. Cameron făcuse parte, de asemenea, din 
tribunalul medical de la Nürenberg. Aşa-numitele „experimente 
canadiene“ ale MKUltra au ieşit la iveală mult mai târziu, în 
1984. Cea mai şocantă dezvăluire a fost faptul că autorităţile 
canadiene nu numai că ştiau despre aceste experimente, dar 
chiar au aprobat desfăşurarea lor. Problema recrutării subiecţilor 
era rezolvată şi prin şantaj. CIA avea control asupra unui număr 
relativ mare de bordeluri, în care filma pe ascuns tot ceea ce se 
petrecea. Unele bordeluri erau amenajate ca veritabile case 
securizate de studiu şi analiză. Fie vizitatorii erau drogaţi fără 
ştirea lor şi filmaţi pentru a li se analiza comportamentul, fie 
erau şantajaţi prin anumite filmări pentru a accepta să se supună 
testelor. 

Mai mult decât atât, prin metode de control mental ale 
proiectului MKUltra au fost „antrenate“ un număr mare de 
prostituate. Scopul era, printre altele, punerea acestora la 
dispoziţia unor personaje politice importante. Drogurile şi alte 
metode de manipulare erau folosite pentru spălarea creierelor 
acestor fiinţe chinuite, pentru ca ele să păstreze discreţia şi să se 
supună tuturor capriciilor clienţilor lor. Pe de altă parte, ca orice 
altă agenţie de spionaj, CIA avea pe statul de plată numeroşi 
„agenţi“ care, de fapt, erau prostituate. 

Oficialii CIA au declarat că experimentele cu droguri au fost 
abandonate în anii ʼ60, pentru că nu s-au obţinut rezultate 
notabile. Nu există însă nicio dovadă și nicio garanţie că acesta 
ar fi adevărul, mai ales că foşti salariaţi ai CIA au confirmat 
prin declaraţii publice continuarea certă a experimentelor cu 
droguri mai târziu, în anii ʼ80 şi chiar şi în prezent. Alte surse 
din CIA au declarat că eforturile de cercetare s-au focalizat 
asupra „psiho-electronicii“ – manipularea cu ajutorul şocurilor 
electrice. Doctorul Jose Delgado, neurofiziolog la Universitatea 
Yale, a beneficiat de finanţare pentru experimentele sale de 
stimulare electrică a creierului. Prin implantarea unor electrozi 
în creier, Delgado a descoperit că dobândea o mare putere de 
influenţă asupra subiecţilor săi. El a creat nişte dispozitive 
electronice care emiteau unde radio de frecvenţă medie. 
Receptorul implantat la nivelul creierului permitea modificarea 
stării psihice într-o plajă foarte largă (dar numai în zona 
nefastă). Stările induse includeau furia, dorinţa necontrolată şi 
oboseala. Delgado a ajuns la concluzia că atât mişcările, cât şi 
emoţiile şi comportamentul pot fi comandate prin impulsuri 
electrice. Experimentele realizate de dr. Ross Adey de la 
Universitatea din California au demonstrat posibilitatea de a 
influenţa undele cerebrale prin intermediul unor unde radio 
specifice. Un alt cercetător fără scrupule, Allen Frey, a realizat 
experimente de inducere a somnului la distanţă, prin 
intermediul undelor electromagnetice. De asemenea, el a reuşit 
inducerea unor zgomote şi a altor perturbări senzoriale prin 
intermediul undelor radio (subiectul auzea zgomote care nu 
existau de fapt). Experimentele sale au fost continuate de 
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Joseph Sharp, care a reuşit să transmită cuvinte prin intermediul 
undelor radio. Toate aceste experimente ştiinţifice au fost 
susținute şi apoi monopolizate de agenţiile de spionaj. 

În 1974, J.F. Scapitz a experimentat combinarea acestor 
experimente şi tehnologii care folosesc undele electromagnetice 
cu experimentele iniţiale de hipnoză din cadrul proiectului 
MKUltra. Astfel, prin transmiterea unor sugestii sau comenzi 
rostite de un hipnotizator experimentat se acţiona asupra 
subiecţilor direct la nivel subconştient, fără ca aceştia să 
realizeze că se petrece ceva. Mişcarea hippie şi aşa-numita 
„vară a iubirii“ din anul 1967 sunt, afirmă specialiştii, corelate 
cu experimentele cu LSD realizate asupra populaţiei SUA şi în 
special asupra tineretului american, în cadrul MKUltra şi posibil 
şi al altor programe secrete. Unii cercetători care au analizat 
documentaţia existentă despre programul MKUltra asociază cu 
acesta anumite asasinate celebre. Astfel, atât asasinul lui Robert 
F. Kennedy, cât şi asasinul premierului israelian Yitzhak Rabin 
au fost subiecţi ai unor experimente de programare mentală. Se 
spune că la fel s-a petrecut și cu uciderea congresmanului Leo 
Ryan în timp ce acesta realiza o investigaţie în Jonestown. Mai 
mult, cutremurătorul genocid de la Jonestown, în care 900 de 
persoane din secta „Templul Soarelui“ condusă de Jim Jones au 
murit într-o presupusă sinucidere colectivă, a fost, se pare, 
declanşat prin metodele de control mental puse la punct de CIA. 

Proiectul guvernamental de control mental Monarch  

Proiectul guvernamental de control mental numit „Monarch” 
(Monarch butterfly), așa cum a fost el denumit, face parte din 
imensul proiect MKUltra și vizează subjugarea minții și a 
voinței oamenilor prin producerea unor traume puternice.  

În vreme ce populaţia credulă și naivă este supusă unei continue 
și subtile înşelăciuni prin intermediul mass-media și al unui circ 
politic și social foarte bine orchestrat, în care sunt folosiți o 
multitudine de mediumi manipulaţi, pe ascuns este 
instrumentată una dintre cele mai diabolice atrocităţi asupra 
unui număr ceva mai restrâns de indivizi. Cele descrise în 
continuare sunt susţinute de documente guvernamentale 
americane declasificate, de persoane oficiale aflate în legătură 
cu serviciile secrete de informaţii americane, de diverse 
publicaţii credibile şi de mărturiile luate de la supravieţuitorii 
supuşi, împotriva voinţei lor, la forme foarte complexe de 
control al minţii bazate pe traumă, cunoscute sub numele de 
programare Monarch.  

Acest nume se referă la fluturele Monarh (Monarch butterfly). 
Persoana care suferă traume prin electroşocuri resimte o 
senzaţie de pierdere a greutăţii capului, ca și când ar pluti sau ar 
bate din aripi ca un fluture. Programarea Monarch poate fi cel 
mai bine descrisă ca o formă de scindare succesivă și repetată a 
personalității cu conotații oculte malefice, cu scopul de a 
compartimenta conștiința în personalităţi multiple. În timpul 
acestui proces, este realizat de regulă un ritual satanic cu scopul 
de a implica un anume demon sau grup de demoni în cadrul 
programării respective.  

Victima sau supravieţuitorul este numit „sclav“ de către 
programatorul manipulator, care, în schimb, este perceput ca 
„stăpân“ sau „zeu“. Aproape 75% dintre victime sunt femei, 
fiindcă experimentatorii au constatat că ele au o mai mare 
toleranţă la durere și suferință şi tind să-și disocieze 

personalitatea mai rapid decât bărbaţii. Subiecţii sunt folosiţi, în 
principal, în operaţiuni sub acoperire, în prostituţia de lux şi în 
pornografie. Un ofiţer militar cu legături în DIA (Defense 
Intelligence Agency) a mărturisit unei surse că „în tabloul cel 
mare“, astfel de oameni (victimele Monarch) există în toate 
sferele sociale, de la cea inferioară, reprezentată de cerşetorul de 
pe stradă, până la cea superioară, populată de cei bogați și 
influenți. Există mai multe niveluri ale programării Monarch.  

Astfel, nivelul Alfa este programarea obişnuită sau „generală“ 
în cadrul personalităţii de bază. Ea se caracterizează printr-o 
extrem de mare capacitate de memorare, împreună cu o creştere 
substanţială a forţei fizice şi a acuităţii vizuale. Programarea 
alfa este realizată prin scindarea deliberată a personalităţii 
victimei, care, în câteva cuvinte, cauzează o separare 
funcțională a proceselor cerebrale asociate cu emisfera cerebrală 
dreaptă de cele asociate cu emisfera cerebrală stângă, permiţând 
totuși o unificare programată a acestora printr-o stimulare a 
legăturii neuronale. 

Nivelul Beta se referă la „programarea sexuală“. Această 
programare elimină toate convingerile morale învăţate şi cultivă 
instinctul sexual primar, animalic, degradant. 

Nivelul Delta este cunoscut ca „programarea ucigaşă“, fiind 
dezvoltat iniţial pentru antrenarea agenţilor speciali sau a 
soldaţilor de elită (Delta Force, Mossad etc.) destinați 
operaţiunilor sub acoperire. Subiecții sunt lipsiți de frică și sunt 
foarte sistematici în îndeplinirea sarcinilor primite. 
Instrucţiunile de sinucidere sau autodistrugere sunt incluse de la 
acest nivel. 

Nivelul Theta este utilizat în „programarea psihică“. Datorită 
limitărilor evidente ale ființelor umane obișnuite, au fost 
dezvoltate şi introduse diverse sisteme de control electronic al 
minţii, cum ar fi dispozitivele telemetrice biomedicale 
(implanturile cerebrale), laserele cu energie direcţionată ce 
utilizează microunde şi/sau electromagnetismul. 

Nivelul Omega este o formă de programare pentru 
„autodistrugere“, cunoscută sub numele de „codul verde“. 
Comportamentele corespunzătoare includ tendinţele suicidare 
şi/sau automutilarea. Acest program este, în general, activat 
atunci când victima/supravieţuitorul începe o formă de terapie 
recuperatoare sau ajunge să fie interogată şi au fost recuperate 
prea multe amintiri. 

Nivelul Gama este o altă formă de protecţie a sistemului și 
reprezintă „programarea prin inducerea în eroare“, care permite 
dezinformarea şi direcţionarea greşită a celor care fac 
investigații pentru a afla ce se petrece cu cel programat mental. 
Pe acest nivel se recurge la invocarea forțelor malefice, 
infernale. Programarea tinde să se refacă mai târziu, dacă este 
dezactivată inadecvat. 

În ceea ce privește metoda, procesul iniţial începe cu 
producerea disocierii în psihismul subiectului, aceasta având loc 
în intervalul dintre momentul naşterii și vârsta de şase ani. 
Disocierea se produce, la început, prin utilizarea 
electroşocurilor, care sunt administrate chiar şi când copilul se 
mai află încă în pântecele mamei. Datorită traumelor severe 
induse prin electroşocuri, abuzuri sexuale şi prin alte metode, 
conştiinţa se scindează în personalităţi multiple. Condiţionarea 
viitoare a minţii victimei este amplificată prin hipnotism, 

dezbateridezbateridezbateridezbateri    



 

        235235235235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017 
       

 

pedepsire, alternanţa plăcere-durere, privarea de apă, mâncare, 
somn şi privarea senzorială, împreună cu diferite droguri care 
modifică anumite funcţii cerebrale. 

Următoarea etapă este implementarea comenzilor şi a mesajelor 
detaliate. Acest fapt se realizează prin utilizarea căştilor hi-tech, 
împreună cu generatoare controlate de computer ce emit unde 
sonore imperceptibile sau unde armonice care influenţează 
învelişul de acid ribonucleic al căilor neuronale ce duc la zonele 
din creier ce au legătură cu mintea subconştientă. Dispozitivele 
optice 3D sunt adeseori utilizate, simultan cu generatoarele de 
unde armonice, proiectându-se lumini colorate pulsatorii, 
imagini subliminale. Electroşocurile de mare voltaj sunt 
utilizate apoi, pentru disocierea memoriei. 

Programarea este reînnoită periodic şi întărită prin stimuli 
vizuali, auditivi şi vizuali. Câteva dintre temele de programare 
de început au inclus Vrăjitorul din Oz şi Alice în Ţara 
Minunilor, ambele saturate cu simboluri oculte. Multe dintre 
recentele desene animate şi filme Disney sunt realizate în dublu 
scop: desensibilizarea şi obişnuirea majorităţii populaţiei cu 
universul programării mentale prin utilizarea imaginilor 
subliminale şi prin programarea neurolingvistică şi crearea 
deliberată a declanșatorilor specifici şi a cheilor pentru 
programarea de bază a copiilor subjugaţi prin proiectul 
Monarch, ce sunt uşor impresionabili. Muzica joacă un rol 
determinant în programare, prin combinaţii ale tonurilor 
variabile, ale ritmurilor şi cuvintelor. Numeroasele romane ale 
maestrului groazei, Stephen King, ca şi filmele sunt utilizate, 
susţin surse credibile, în astfel de scopuri ticăloase. Una dintre 
ultimele sale cărţi, Insomnia, prezintă o fotografie a lui King 
împreună cu o afirmație-declanșator – „Noi nu dormim 
niciodată“ („We never sleep“) – mesaj grăitor pentru cei avizaţi, 
care cunosc metodele neurolingvistice (NLP) ce sunt folosite 
pentru programarea indivizilor cu tulburări de personalitate 
multiplă/tulburări de identitate disociativă. O listă parţială a 
altor filme utilizate pentru întărirea programării de bază este 
următoarea: Pinochio, Frumoasa din pădurea adormită, Albă-
ca-zăpada, Frumoasa şi Bestia, Aladin, Mica sirenă (Little 
Mermaid), Regele Leu (Lion King), E.T., Războiul Stelelor, 
Ucigaşii de fantome (Ghost Busters), Trancers II, Batman, 
Bewitched, Fantasy Island, Reboot, Tiny Toons, Înalta carte a 
credinţei închipuite (The Tall Book of Make Believe). Câteva 
filme care zugrăvesc şi portretizează unele aspecte ale 
programării Monarch sunt: Hell Raiser 3, Raising Cain, 
Labyrinth, Telefon, Johnny Mnemonic, Point of No Return, The 
Lawnmower Man şi Closet Land. 

 

 

8. Electromagnetismul ce este folosit cu multiple consecințe 
nefaste  

 

Este deja demonstrat faptul că tehnologia care are la bază 
undele electromagnetice afectează în mod nefast creierul. 
Astfel, telefoanele mobile, televizorul, calculatoarele sunt din 
plin folosite în programul de control mental, dat fiind faptul că 
toate aceste aparate afectează în mod grav creierul. 

Până la „domesticirea“ electricităţii de către Edison, singurele 
surse de câmp electromagnetic (CEM) pentru om erau câmpul 
magnetic static al Pământului şi radiațiile din spaţiul cosmic. 
Fără un astfel de câmp, fiinţele vii de pe planeta noastră nu ar 
putea supravieţui. Totuşi, cum rămâne cu sursele artificiale de 
câmp electromagnetic? 

Doctorul în ştiinţe medicale Samuel Millham este unul dintre 
primii oameni de ştiinţă care caută să avertizeze omenirea 
despre existenţa unei interdependenţe între câmpurile 
electromagnetice şi bolile civilizaţiei moderne (cancerul, bolile 
cardiovasculare şi diabetul). Samuel Millham a investigat sute 
de boli legate de mediu şi de locul de muncă şi a publicat zeci 
de lucrări în acest sens. Savantul consideră că „războiul contra 
cancerului“ este un fiasco, pentru că oamenii au pierdut din 
vedere un alt factor cancerigen foarte important, despre care 
vom vorbi în mod succint în continuare. 

În cartea sa, Smogul electromagnetic: electrificarea şi „bolile 
civilizaţiei“, Millham prezintă cauzele morbidităţii şi ale 
mortalităţii crescute. Potrivit autorului, acestea sunt 
electrosmogul şi radiaţiile electromagnetice emise de 
telefoanele mobile şi turnurile de telefonie celulară, antenele 
terestre, sistemele de acces în bandă largă în internet Wi-Fi şi 
Wi-Max, liniile electrice şi dispozitivele electronice şi 
electrocasnice. 

În anul 1990, în oraşul La Quinta, California, a avut loc 
ceremonia festivă de deschidere a unei noi şcoli. Foarte curând 
bucuria acestei manifestări a fost umbrită de evenimente tragice 
şi misterioase. În scurt timp, profesorii şi elevii acestei şcoli au 
început să simtă slăbiciuni şi o stare generală de rău. Câţiva ani 
mai târziu, profesorii au început să fie diagnosticați, unul după 
altul, cu cancer şi să moară. În anul 2005, 16 din 137 de angajaţi 
ai şcolii au fost diagnosticaţi cu 18 tipuri de boli canceroase. 
Printre copii, numărul pacienţilor cu cancer a fost de câteva zeci 
de persoane. 

Acest caz a determinat autorităţile locale să iniţieze o anchetă. 
Dr. Sam Millham a aflat despre cele petrecute din presă şi a 
suspectat drept cauze principale radiaţiile electromagentice 
nocive şi electrosmogul. Smogul electromagnetic este unul 
dintre efectele secundare ale utilizării dispozitivelor electronice 
şi electrocasnice moderne, cum ar fi calculatoarele, frigiderele, 
televizoarele cu plasmă, dispozitivele wireless etc. O energie 
electrică pură are o curbă sinusoidală ce oscilează de 50-60 de 
ori pe secundă, adică are o frecvenţă de 50-60 Hz. Un astfel de 
câmp electromagnetic este relativ inofensiv pentru oameni. 
Smogul electromagnetic reprezintă o poluare electromagnetică 
generată de procese armonice tranzitorii, care au o frecvenţă de 
la 4.000 la 100.000 Hz. Potrivit lui Samuel Millham, aceste 
radiaţii electromagnetice sunt extrem de nocive. 

În cadrul investigaţiilor în cazul şcolii din California, dr. 
Millham a efectuat, timp de mai multe ore, evaluări ale 
câmpului electromagnetic din incinta şcolii. Surprinzător, în 
unele clase, el a descoperit explozii de radiaţie electromagnetică 
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ce depăşeau capacităţile de măsurare ale dispozitivului. Aceste 
date au fost de-a dreptul şocante. Conform calculelor efectuate 
de dr. Millham, prezenţa smogului electromagnetic în şcoală 
mărea riscul de îmbolnăvire de cancer cu 64%. Un an de 
frecventare a şcolii respective creştea riscul apariţiei acestei 
maladii cu 21%. Şansele profesorilor de a se îmbolnăvi de 
melanom, cancer tiroidian şi cancer de col uterin erau de 13 ori 
mai mare decât media statistică. Pentru organismul în 
dezvoltare al copiilor, aceste riscuri erau chiar mai mari. 

În Rusia, pericolele aferente câmpurilor electromagnetice erau 
cunoscute încă din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. 
Operatorii staţiilor meteo manifestau deseori simptome asociate 
cu sindromul de hipersensibilitate electrică. Treptat, au început 
să apară tot mai multe date cu privire la efectele adverse ale 
radiaţiilor electromagnetice. 

În anul 1956, în Australia, odată cu apariţia televiziunii, 
cercetătorii au descoperit o creştere rapidă a ratei îmbolnăvirilor 
de cancer în rândul persoanelor care locuiesc în apropierea 
turnurilor de televiziune. În 1998, cercetătorii Institutului 
Naţional al Cancerului au raportat că riscul îmbolnăvirii de 
leucemie era semnificativ mai mare la copiii ai căror mame au 
folosit pături electrice în timpul sarcinii şi la copiii care au jucat 
jocuri video sau s-au aflat mult timp în apropierea televizorului. 

În anul 2007, un grup de cercetători în domeniul sănătăţii din 
SUA, Suedia, Austria şi China au publicat un raport de 650 de 
pagini, elaborat în baza a peste 2.000 de studii, care demonstra 
efectele nocive ale CEM. S-a constatat că expunerea pe termen 
lung la radiaţiile de nivel scăzut, cum ar fi cazul telefoanelor 
mobile, poate provoca diferite tipuri de cancer, poate afecta 
sistemul imunitar, poate contribui la dezvoltarea bolii 
Alzheimer şi a demenţei, a bolilor de inimă etc. David 
Carpenter, doctor în ştiinţe medicale, directorul Institutului de 
Sănătate şi Mediu al Universităţii din Albany, a declarat, 
referindu-se la pericolul radiațiilor electromagnetice pentru 
sănătatea oamenilor: „Dispunem de suficiente probe în acest 
sens, care se înmulţesc în fiecare zi“. 

Unui necunoscător îi este foarte greu să înţeleagă complexitatea 
şi misterele energiei electrice. Totuşi, vom urmări să explicăm 
acest fenomen folosind un limbaj simplu. Să ne imaginăm un 
magnet. După cum ştim, sarcinile opuse se atrag, iar cele 
similare se resping reciproc. La schimbarea polarității, electronii 
se mişcă în trupurile noastre într-o direcţie sau alta. Această 
schimbare de potenţial are loc de mii de ori pe secundă, astfel 
încât electronii din trupul nostru vibrează în tactul acestui ritm. 

Toate celulele folosesc semnale electrice pentru a face schimb 
de informaţii. Un câmp electromagnetic străin de mare 
intensitate generează haos în interacţiunile intercelulare şi 
cauzează diverse probleme. Spre exemplu, celulele pancreasului 
secretă insulina într-un moment nepotrivit, iar reacţia imună în 
momentul-cheie poate fi suprimată de către un semnal greşit. 

 

Fiecare celulă, ţesut şi organ din organismul uman transmite 
informaţii prin intermediul curenţilor electrici. Atunci când 
radiaţiile sau câmpurile electromagnetice provoacă interferenţe, 
apare o varietate de probleme. Simptomele expunerii la smogul 
electromagnetic sunt tulburările de somn, durerile musculare şi 
articulare, epuizare fizică şi mentală, durerile de cap, greaţa, 
slăbirea capacităţilor mentale, iritabilitatea, amorţeala şi 
furnicăturile, febra etc.  

Au trecut peste o sută de ani de la începutul electrificării, dar 
încă nu ne dăm seama de efectele nefaste ale acesteia. Omenirea 
s-a mai confruntat cu un astfel de fenomen odată cu începerea 
utilizării razelor Roentgen. Atunci când, în anul 1920, au fost 
inventate primele dispozitive medicale ce foloseau radiaţii 
electromagnetice pentru producerea imaginilor, medicii le 
foloseau uneori pentru a se distra şi a-şi distra prietenii. În 
perioada anilor 1930-1940, oamenii de ştiinţă păstrau radiul pe 
masă, în recipiente deschise, iar magazinele de încălţăminte 
foloseau aparatele cu raze X pentru a alege încălţămintea 
potrivită pentru copii. În anul 1950, erau foarte populare 
ceasurile radioactive de mână.  

Mulţi specialişti şi experţi sunt convinşi de existenţa unei 
legături strânse între poluarea electromagnetică din casele 
noastre, radiaţiile electromagnetice răspândite peste tot şi o 
creştere considerabilă a condiţiilor patologice, cunoscute ca 
„hipersensibilitate la câmpurile electromagnetice“ (HCE). 
Astăzi, tot mai multe persoane se confruntă cu simptomele 
HCE, ca rezultat al expunerii la radiaţii electromagnetice şi la 
CEM, ce provin de la dispozitivele mobile şi fără fir. 

Studiile au arătat că în lumea modernă „smogul 
electromagnetic“ este responsabil pentru creşterea alarmantă a 
numărului de boli, cum ar fi sindromul oboselii cronice, 
fibromialgia, cancerul, astmul, autismul, problemele fiziologice 
şi de comportament la copii. Aceşti factori nocivi sunt, de 
asemenea, consideraţi a fi cauzele principale ale apariţiei şi 
dezvoltării bolilor cardiovasculare, cancerului şi diabetului. 

 

EPA (Agenţia pentru Protecţia Mediului din SUA) a calificat, 
încă în martie 1990, CEM drept un agent cancerigen de clasă B 
(un posibil cancerigen). În aceeaşi clasă figurează și alte 
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substanţele cancerigene binecunoscute, cum ar fi formaldehida, 
DDT, dioxinele şi PCB. 

În urma unor cercetări oficiale finanţate de guvernul Suediei, ce 
au durat 25 de ani şi au implicat 500.000 de persoane, s-au 
descoperit dovezi incontestabile ale efectelor nocive cauzate de 
câmpurile generate de liniile electrice. În prezent, în Suedia 
câmpurile electromagnetice sunt plasate în cea de-a doua clasă 
de agenţi cancerigeni, împreună cu ţigările. 

Dezbateri cu privire la nocivitatea smogului electromagnetic au 
loc deja de câteva decenii, dar puterea concernelor care ar fi 
afectate financiar de luarea unor măsuri de limitare a extinderii 
reţelelor de telefonie mobilă, spre exemplu, a blocat mereu 
acţiunile concrete care ar fi necesare pentru protecţia noastră. 
Există şi alte motive, care nu sunt greu de ghicit: radiațiile 
electromagnetice au, pe lângă sus-amintitele efecte nefaste 
asupra sănătății, şi un efect de inducere a unei stări de pasivitate 
la ființa umană.  

Oferim aici câteva sfaturi utile, menite să ne ajute să evităm 
expunerea excesivă la câmpurile electromagnetice intense şi la 
smogul electromagnetic din viaţa noastră de zi cu zi. 

1. Aparatele electronice şi electrocasnice  

 

Chiar dacă uscătorul de păr pare a fi inofensiv, acest aparat intră 
în categoria celor mai puternice surse de radiaţii 
electromagnetice. La o distanţă de doar 3 centimetri de la cap, 
uscătorul de păr electric creează un câmp electromagnetic cu 
inducţie de până la 2000 µT. Potrivit normelor stabilite, nivelul 
maxim admis este de 100 µT pentru ziua de lucru de 8 ore. 
Bineînţeles, nu folosim uscătorul pentru o perioadă lungă de 
timp, dar în acelaşi moment funcţionează şi alte dispozitive 
electronice şi electrice. El emite radiaţii electromagnetice de 
500 de ori mai mari decât cuptorul cu microunde. 

Aparatul electric de ras este cel de-al doilea dispozitiv ce face 
parte din această categorie. Inducţia câmpului electromagnetic 
creat de acest aparat este de 1.500 µT, la o distanţă de 3 
centimetri. Aparatul electric de ras funcţionează, de asemenea, 
în apropierea organelor vitale. 

Casele noastre sunt supradotate cu aparate electronice şi 
electrocasnice. Dacă avem în bucătărie filtru de cafea, roboţi de 
bucătărie, prăjitor de pâine sau orice alte astfel de aparate, este 
bine să le deconectăm de la reţea. Acelaşi aspect este valabil şi 
în cazul celorlalte aparate electrice din casă: lămpi, ceasuri de 
alarmă, ipod, computere, încărcătoare etc. Tot ce este conectat 
la priză emite CEM. 

Noile contoare wireless care sunt promovate cu agresivitate 
constituie un factor poluant extrem de periculos. (O sursă 
edificatoare de informare este articolul Contoarele aşa-zis 

inteligente – o nouă modalitate de spoliere, îmbolnăvire, 
subjugare şi control total al fiinţelor umane de pe această 
planetă.) 

2. Protecţia prin distanţă  

Principala cale de a ne proteja împotriva CEM este păstrarea 
unei anumite distanţe. Este de dorit ca aparatele electrice să fie 
situate la o distanţă de cel puţin 1,5 metri de principalele locuri 
în care obișnuim să stăm în locuinţa noastră. Respectarea 
acestei norme este imperativă, mai ales pentru copii. Spre 
exemplu, distanţa până la frigider şi în special până la televizor 
ar trebui să fie de circa 1,5 metri. Dacă avem un TV simplu sau 
cu plasmă, ar trebui să ne gândim la procurarea unui monitor 
LCD (Liquid Crystal Display). Aceste monitoare emit mult mai 
puţine radiaţii electromagnetice poluante. 

Din acelaşi motiv, nu vom lucra cu laptopul pe genunchi. 
Majoritatea laptopurilor produc un câmp electromagnetic 
puternic, mai ales atunci când sunt conectate la priză. Într-un 
astfel de caz, bateria se încarcă în imediata apropiere a trupului. 
Este mai bine să deconectăm laptopul de la priză în timpul 
utilizării lui. 

3. Tehnologiile wireless  

 

În ciuda răspândirii tehnologiei fără fir (wireless), este mai bine 
să optăm pentru internetul prin cablu sau, dacă nu este posibil, 
să utilizăm conexiunea fără fir doar în caz de strictă necesitate. 
Totodată, este necesar să deconectăm internetul în timpul nopții. 
Vom păstra ruterul cât mai departe de birou şi de camerele 
pentru copii. Acelaşi aspect este valabil şi în cazul altor 
tehnologii wireless, cum ar fi telefoanele radio. Telefoanele fără 
fir pot emite acelaşi volum de radiaţii electromagnetice ca şi 
telefoanele mobile. Putem lua în calcul eventuala instalare a 
unui telefon fix cu fir, exact cum am avut cu ani în urmă. 
Telefoanele DECT (Digital Enhanced Cordless 
Telecommunications – Telecomunicații digitale îmbunătățite 
fără fir) şi telefoanele prin satelit sunt surse foarte puternice de 
CEM. 

4. Telefoanele mobile  

Din păcate, în prezent, mulți aproape că nu mai pot concepe 
viața fără telefoanele mobile. Cel mai bun loc pentru telefonul 
mobil este în geantă sau servietă, deoarece efectele câmpului 
electromagnetic al telefonului sunt mai slabe şi scad odată cu 
creşterea distanţei. Telefonul mobil nu este periculos dacă este 
în regim „Avion“. Dacă oricum îl purtăm la noi, dar nu îl 
folosim, îl putem ţine cu bateria scoasă. 

Este indicat să alternăm poziţionarea telefonului de la o ureche 
la alta, pentru a reduce timpul total de expunere la CEM. În 
măsura în care este posibil, putem trimite mesaje text. Vom 
apropia telefonul de ureche doar atunci când începe efectiv 
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conversaţia. În cazul în care semnalul este slab (de obicei în 
lifturi, autobuze şi spaţii închise), intensitatea semnalului creşte 
la maxim, efectele fiind extrem de nefaste. Este mai bine să 
aşteptăm până semnalul este mai bun. 

Este de preferat să nu utilizăm bluetooth-ul şi să vorbim la 
telefonul mobil utilizând difuzorul sau căştile. 

5. O lumină inofensivă  

Suntem atât de preocupaţi de economisirea energiei 
dar nu ne gândim că becurile pe care le folosim pot fi surse de 
CEM. Este înţelept să evităm lămpile fluorescente compacte, 
care emit radiaţii electromagnetice. În locul lor, putem utiliza 
LED-uri sau lămpi cu incandescenţă. Din acelaşi motiv, n
bine să instalăm regulatoare de lumină (reostate) în locul 
întrerupătoarelor obişnuite. Întrerupătoarele emit un câmp 
electromagnetic puternic la o distanţă de la 3 până la 4 metri, 
aşa că este recomandat să stăm departe de ele. Este bine ca patul 
nostru să fie plasat într-un loc ferit de aceste surse de radiaţii 
electromagnetice.www.yogaesoteric.net 

 

Fondatorul Source Institute: «Țineți
cei dragi departe de facebook»

         Salim Verani este un antreprenor, educator 
Este fondatorul Source Institute, care dezvoltă educa
peer-to-peer, metode care 
ajută oamenii să învețe ceea 
ce este relevant în contexte 
foarte schimbătoare.  

rintre programele 
Source Institute se 
numără: Leancamp, 

Village Accelerator, The 
Africa Prize and The Sources etc.  

Verani a creat programe educaționale startup pentru organizații 
de top ale lumii, pentru Academia Regală de Inginerie din 
Marea Britanie și pentru 3 universități aflate în top 10 mondial.

Țineți-i pe cei dragi departe de Facebook  

Am scris pentru prietenii și familia mea, pentru a explica de ce 
a devenit politica de confidențialitate Facebook într
dăunătoare. Poate vă va ajuta și pe voi. La sfârșit veți putea 
găsi și referințe externe.  

,,Da...voiam să te întreb de ce renunți la Facebook
întrebarea vinovată pe care am tot auzit-o zilele astea. Ca 
noi știm că Facebook-ul este rău, dar de fapt nu prea am vrea să 
știm acest lucru. 

Am fost un susținător înrăit al Facebook-ului 
primii utilizatori din grupul meu social, care a sus
metodă bună era pentru a ține legătura în 2006. Am corupt
mama și pe frații mei, apoi pe încă vreo 20 de oameni. Ba chiar 

P

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017

conversaţia. În cazul în care semnalul este slab (de obicei în 
lifturi, autobuze şi spaţii închise), intensitatea semnalului creşte 

de nefaste. Este mai bine să 

ul şi să vorbim la 

Suntem atât de preocupaţi de economisirea energiei electrice, 
dar nu ne gândim că becurile pe care le folosim pot fi surse de 
CEM. Este înţelept să evităm lămpile fluorescente compacte, 
care emit radiaţii electromagnetice. În locul lor, putem utiliza 

uri sau lămpi cu incandescenţă. Din acelaşi motiv, nu este 
bine să instalăm regulatoare de lumină (reostate) în locul 
întrerupătoarelor obişnuite. Întrerupătoarele emit un câmp 
electromagnetic puternic la o distanţă de la 3 până la 4 metri, 
aşa că este recomandat să stăm departe de ele. Este bine ca patul 

un loc ferit de aceste surse de radiaţii 

Țineți-i pe 
cei dragi departe de facebook» 

educator și scriitor. 
Este fondatorul Source Institute, care dezvoltă educația 

ționale startup pentru organizații 
de top ale lumii, pentru Academia Regală de Inginerie din 

și pentru 3 universități aflate în top 10 mondial.  

și familia mea, pentru a explica de ce 
țialitate Facebook într-adevăr 
și pe voi. La sfârșit veți putea 

ți la Facebook” – este 
o zilele astea. Ca și cum 

ul este rău, dar de fapt nu prea am vrea să 

ului – unul dintre 
imii utilizatori din grupul meu social, care a susținut ce 

ține legătura în 2006. Am corupt-o pe 
și pe frații mei, apoi pe încă vreo 20 de oameni. Ba chiar 

am predat despre introducerea pe pia
unul din cele mai mari proiecte educa
Marea Britanie, Digital Business Academy. Sunt tehnician 
comerciant – și pot vedea implicațiile 
îngrijorat. Nu prea le-am acordat aten
privința problemelor de confidențialitate.

Doar verificam...  

În timpul concediului, m-am gândit să
pentru a verifica noua schimbare în politica de confiden
cu o atitudine precaută. În privin
financiare și referitoare la locație, au existat niște posibilități 
îngrijorătoare. Se pare că suspiciunile mele deja s
acum 2 ani! Acele câteva minute s-au transformat în câteva zile 
de cercetare. Am respins multe preten
considerate plauzibile din punct de vedere tehnic, care necesită 
puțină investigare, precum permisiunile excesive ale aplicațiilor 
Android. Dar au mai rămas încă multe, 
tehnicile pe care le cunosc ar fi practica standard în ceea ce 
privește piața de date. 

Această recentă schimbare de confiden
mă sperie. 

Facebook a fost întotdeauna mult mai rău decât toate celelalte 
companii tehnologice ce dețin înregistrări de confidențialitate 
dubioase, dar acum a intrat în ligă. A scăpa de Facebook nu 
necesar numai pentru a te proteja pe tine însu
proteja prietenii și familia. Ar putea fi un punct fără întoarcere 
dar nu este prea târziu pentru a prelua controlul.

O scurtă listă de practici Facebook  

Nu este vorba doar despre ceea ce Facebook spune că va lua 
va face cu informațiile tale, ci e vorba despre ceea ce nu spune, 
dar face oricum, din cauza acelor porti
când vine vorba de „Termeni și condiții” și pur și simplu nu se 
ține de cuvânt. Nici nu mai este nevoie să apăsăm pe „Sunt de 
acord”. Politica de confidențialitate se schimbă numai, iar tu 
rămâi în continuare pe Facebook, deci o accep

Facebook nu îți păstrează datele în siguranță, și nici anonime, 
oricât ai încerca să-ți limitezi setările de confiden
capcană. Există numeroase încălcări ale confiden
trimite acordul tău față de anumite produse către agenți 
publicitari sau politicieni, urmărește tot ceea ce citești pe 
internet, folosește informațiile prietenilor tă
lucruri personale despre tine – iar aceste lucruri nu au buton de 
oprire. 

Facebook oferă datele tale și „terților” ori de câte ori folosești 
aplicații, și pretind că tu ești cel care acționează. Astfel, îi 
permiți Facebook-ului să-și încalce politica de confidențialitate 
atât în privința ta, cât și a prietenilor tăi. E ca atunci când fratele 
meu mă punea să mă bat singur și mă întreba „
asta?”, apoi îi spunea mamei că nu e vina lui.
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și familia. Ar putea fi un punct fără întoarcere – 
dar nu este prea târziu pentru a prelua controlul. 

 

ceea ce Facebook spune că va lua și 
țiile tale, ci e vorba despre ceea ce nu spune, 

dar face oricum, din cauza acelor portițe pe care și le creează 
și condiții” și pur și simplu nu se 

ai este nevoie să apăsăm pe „Sunt de 
țialitate se schimbă numai, iar tu 

rămâi în continuare pe Facebook, deci o accepți. Ups! 

ți păstrează datele în siguranță, și nici anonime, 
ile de confidențialitate. E o 

capcană. Există numeroase încălcări ale confidențialității: 
ță de anumite produse către agenți 

ște tot ceea ce citești pe 
ște informațiile prietenilor tăi pentru a afla 

iar aceste lucruri nu au buton de 

și „terților” ori de câte ori folosești 
ții, și pretind că tu ești cel care acționează. Astfel, îi 

și încalce politica de confidențialitate 
ța ta, cât și a prietenilor tăi. E ca atunci când fratele 

și mă întreba „De ce faci 
”, apoi îi spunea mamei că nu e vina lui. 
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Pe măsură ce m-am adâncit în miezul problemei, am descoperit 
cum ne spionează Facebook – ceea ce am și verificat de două 
ori folosind articole din surse de știri de renume și din studii 
academice care au fost cercetate amănunțit. Puse laolaltă, pare o 
nebunie! 

• Dețin și continuă să creeze acorduri false asupra produselor, 
pe care le trimit prietenilor din partea ta – dar tu nu vei afla asta 
niciodată. 
• Oriunde vezi butonul „like” pe o pagină web, Facebook vede 
ceea ce citești. Caută cuvintele cheie de pe pagină și ți le 
asociază. Știe cât timp petreci pe diverse site-uri și pe ce 
subiecte. 
• Îți citesc mesajele private și conținutul link-urilor pe care le 
trimiți în privat. 
• Au introdus proprietăți care îți pornesc microfonul de la 
telefon – luând în considerare schimbarea setărilor de 
confidențialitate privind înregistrările, se prea poate ca 
supravegherea audio să aibă loc fără ca noi să știm. 
• Îți pot accesa fotografiile, și prin recunoașterea feței îți vor 
găsi locația, chiar dacă fotografiile nu sunt pe Facebook (pozele 
făcute cu telefonul mobil conțin dată, oră și informații GPS). 
• Folosesc campanii înșelătoare pentru a-ți determina prietenii 
să dezvăluie informații pe care le doreau private. 
• Folosesc informațiile pe care le au despre tine, din like-urile 
tale, din ceea ce citești, ceea ce tastezi dar nu postezi, pentru a 
crea o imagine cât mai exactă despre cine ești – chiar dacă 
pretinzi că vrei să rămână un secret. 

 Există tehnici statistice, care se folosesc pe piață de secole, și 
care presupun corelarea între comportament și însușiri. Chiar 
dacă nu ai postat niciodată nimic, ei îți pot ghici vârsta, sexul, 
orientarea sexuală și viziunea politică. Atunci când postezi, află 
încă și mai multe. Apoi fac aceste informații publice băncilor, 
societăților de asigurări, statului și, desigur, agenților 
publicitari. 

„Nu am nimic de ascuns”  

Mulți oameni nu sunt îngrijorați, pentru că simt că nu au nimic 
de ascuns. De ce să le pese lor de unul ca mine, mic și 
neînsemnat? De ce să îmi fac griji din moment ce nu fac nimic 
greșit? 

Una dintre cele mai evidente probleme are legătură cu 
societățile de asigurări. Informațiile pe care le au despre tine îți 
pot prezice viitorul. Faimoasa poveste a adolescentei 
însărcinate, care a fost expusă de către magazinul Target, după 
ce i-a citit lista de cumpărături – genți de mână mai mari, pastile 
pentru dureri de cap, țesături – și i-a trimis o felicitare cu mesaj 
pentru publicitate, dar care a ajuns pe mâna tatălui neștiutor. 
Ups! 

Același lucru ți se întâmplă și ție, informația poate fi dezvăluită 
oricărei societăți și nu poți controla acest lucru. 

Din „Termeni și condiții” (și nu politica de confidențialitate – ai 
observat?): 

„Ne dai permisiunea de a-ți utiliza numele, fotografia de profil, 
conținutul și informațiile referitoare la conținutul comercial, 
sponsorizat sau asemănător (cum ar fi marca pe care o preferi), 
pe care ți-l oferim sau îmbunătățim”. 
Mai apoi: „Informații înseamnă fapte și date despre tine, 
inclusiv acțiunile utilizatorilor și neutilizatorilor care 
interacționează cu Facebook-ul”. 

Deci se referă la toate informațiile pe care le colecționează 
despre tine fără să-ți spună. Tot ce citești online, tot ce postează 
alții despre tine, toate tranzacțiile tale financiare private. 

Iar datele tale se completează cu cele ale prietenilor tăi pentru a 
face imaginea și mai clară. Nu e vorba numai despre tine și 
datele tale, ci și ce se întâmplă când sunt toate puse laolaltă. 

Nu se pune problema că avem ceva de ascuns, ci că trebuie să 
păstrăm un important drept al libertății – dreptul la 
confidențialitate, dreptul de a avea o părere despre modul în 
care este folosită informația despre noi înșine. Renunțăm la 
toate aceste drepturi pentru totdeauna prin faptul că folosim 
Facebook-ul. 

Dacă ai fost vreodată de acord cu ceva ilegal într-o conversație 
privată pe Facebook sau ți-ai exprimat sprijinul pentru o cauză 
politică, acest lucru va putea fi folosit împotriva ta în viitor, mai 
ales de către statul unei alte țări. S-ar putea să fii arestat pentru 
că te afli într-un loc nepotrivit la momentul nepotrivit, sau ai 
putea fi oprit la aeroport într-o zi, fiind nevoit să faci pușcărie 
pentru ceva considerat ilegal, ceva ce ai recunoscut că ai făcut 
cu cinci ani în urmă. În New York, o echipă SWAT a spart casa 
unui comedian pentru o glumă pe care acesta a postat-o. Forțele 
legii se mai înșeală, iar tu le oferi mai multă putere și mai multe 
ocazii să se înșele. Le încarci pistolul, ți-l pui la tâmplă și-l oferi 
oricui e dispus să-ți cumpere datele personale. 

Nu este nevoie să vorbim ipotetic despre supravegherea statului. 
Unul dintre primii investitori în Facebook pe nume Greylock 
este în legătură directă cu o firmă de investiție în CIA numită 
In-Q-Tel. Potrivit paginii lor web „identifică tehnologiile de 
ultimă oră pentru a ajuta CIA și Serviciul de Informații SUA în 
misiuni”. Și în caz că nu ați auzit – s-a descoperit că datele de 
pe Facebook sunt trimise direct programului de supraveghere 
PRISM. 

Broker-ii de date comerciale  

După cum urmează să vă explic, cele mai multe informații 
reușesc să iasă la iveală oricum. Nici nu este nevoie de 
programe ANS datorită societăților care se ocupă cu piața de 
date, căci acestea te scot din anonimat și îți scot datele la 
vânzare din nou și din nou. Acest lucru este realizat sistematic 
și automat. Există și o industrie. Există piețe de desfacere unde 
se cumpără și se vând datele consumatorilor, inițial create de 
agenții de credit și societăți de corespondență directă, apoi 
dezvoltate de industria de navigatori, atunci când Internet 
Explorer era în vogă, iar acum au mai multe informații ca 
niciodată. Un exemplu recent este RapLeaf, care a colecționat și 

dezbatedezbatedezbatedezbateriririri    
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a dezvăluit informații de identificare personală, inclusiv ID-uri 
de Facebook și MySpace. Au încetat în urma unor controverse 
grave, dar răul era deja făcut, și mai erau și alte societăți care au 
scăpat de presă și au continuat să practice același lucru. Nu este 
vorba despre anunțurile pe care ți le direcționează agenții, ci 
despre datele tale, pe care le cumpără și mai apoi încearcă să le 
vândă. 

Unde ai putea călători în viitor? Ai încredere să-ți lași datele 
personale în baza sistemului lor de aplicare a legii? Ei ți le 
cumpără. 

Update 2017: Facebook a anunțat că se aliază cu patru dintre 
cei mai mari brokeri de date corporative din lume. 

Interceptarea convorbirilor tale  

Nu ai nevoie de o teorie a conspirației pentru a fi îngrijorat. 
Mark Zuckerberg însuși și-a dezvăluit intențiile în mod public: 

• Să fie intermediar în comunicarea personală. 
De aceea au creat Messenger și au cumpărat WhatsApp, dar să 
nu uităm că au mai încercat și altele. Când au creat e-mailul 
Facebook, au profitat de utilizatorii care își sincronizau 
contactele. Au făcut în așa fel încât adresa @facebook.com să 
fie implicită. De ce? Pentru ca prietenii tăi să îți trimită e-
mailuri pe adresa @facebook.com în locul adresei obișnuite de 
e-mail, astfel încât să poată și Facebook-ul să-ți citească e-
mailurile. 

• Să facă comunicarea personală publică de-a lungul timpului. 
De aceea au schimbat încet încet setările de confidențialitate 
implicite astfel încât să fie publice, le-au făcut mai greu de 
accesat, iar acum pretind că opțiunea „ajutor” va rezolva ceva. 
În realitate, există o mulțime de încălcări ale confidențialității 
care nu pot fi dezactivate, cum ar fi permiterea agenților 
publicitari să trimită acordul tău prietenilor tăi, urmărirea 
paginilor pe care le citești pe internet sau colecționarea 
informațiilor despre tine. Nu le poți opri! 

Facebook nu te lasă să distribui ce vrei tu  

Chiar dacă nu ai nimic de ascuns, ar trebui să te îngrijorezi că, 
dimpotrivă, Facebook va ascunde ceea ce tu vrei să 
împărtășești. Te filtrează. De obicei, după întrebarea „Nu mi-ai 
văzut postarea de săptămâna trecută?” urmează răspunsul 
„Chiar aveam de gând să te întreb de ce te lași”. 

Dacă ai avut vreodată o astfel de conversație, ai observat că 
există o discrepanță între așteptările pe care le ai după ce 
comunici ceva pe Facebook și ceea ce se întâmplă de fapt. 
Practic, Facebook îți filtrează postările în funcție de cât îi 
vor determina ele pe ceilalți să îl folosească mai mult. 

S-ar părea că Facebook-ul este singura cale de a păstra legătura. 
Prin intermediul fotografiilor și al comentariilor. Ai senzația că 
toată lumea e acolo și afli cam tot ce se întâmplă cu viețile lor. 

În realitate, multe dintre postările tale nu sunt văzute de nimeni! 
Și tu ratezi din postările lor. Doar pentru că tu primești tot ce 
trebuie de la prietenii tăi, nu înseamnă că orice pleacă de la tine 
ajunge la ei. 
Nici mesajele private nu sunt extraordinare. Câte mesaje trimiți 
și nu primești răspuns? Câte mesaje poți uita? Și câte poți rata? 
Așa vrei să-ți tratezi prietenii? 

Nu este o metodă de încredere pentru a ține legătura. 
În ultima lună, am încetat pur și simplu să mai folosesc 
Facebook-ul. S-a întâmplat ceva uimitor. Oamenii mi-au dat 
telefoane, și chiar am recuperat astfel. Am vorbit mai mult cu 
familia mea. Fratele meu mi-a trimis e-mailuri. Prietenii au 
apărut la ușa mea să mă salute. Să-i spunem... viață socială. 

Cenzură politică  

Facebook blochează postările al căror conținut politic îi 
displace. A blocat postări legate de Fergusson și alte proteste 
politice. Când Zuckerberg a luat-o, chipurile, puțin razna, și a 
interzis cuvântul „intimitate” la întâlnirile Facebook-ului, a fost 
blocat și nu a mai putut fi postat pe Facebook. Primeai doar un 
mesaj de eroare: „conținut inadecvat”. Mda... inadecvat pentru 
cine? 

Totuși nu ar trebui să fim surprinși. Facebook nu este o 
platformă neutră – trebuie să fim conștienți de planurile 
oamenilor din spate. Zuckerberg și-a făcut intențiile publice. La 
fel a făcut și primul membru al administrației Facebook, 
conservatorul Peter Thiel. În tinerețe a scris o carte în care a 
provocat multi-culturalismul la Stanford, iar acum promovează 
o teorie (Memetic Desire) care, printre alte lucruri pozitive, 
poate utiliza grupurile sociale ale oamenilor pentru a le 
manipula dorințele și intențiile. (Sunt fanul lui Thiel când vine 
vorba de lansări – dar să nu uităm că nu știe toată lumea acest 
lucru.) Facebook le permite și organizațiilor politice să blocheze 
comunicarea. Este nevoie doar de câțiva oameni care să declare 
același articol ca fiind „agresiv” și dispare din noutăți. Se 
abuzează des de această metodă. Pot bloca orice articol de pe 
Facebook dacă îmi conving câțiva prieteni să-l declare agresiv. 
Cenzură ieftină și ușoară. 

Update 2017: Am văzut cum a afectat acest lucru alegerile din 
SUA. La noutăți apăreau viziuni politice opuse filtrate, iar 
știrile false se răspândesc repede deoarece astfel de titluri ne 
întăresc convingerile și suntem mereu bucuroși să le distribuim. 

Vreau doar să spun că nu este bine să te lași în baza Facebook-
ului pentru a comunica cu oamenii importanți pentru tine. 
Obiceiul tău de a apela la Facebook îi influențează și pe alții să 
facă același lucru. E un cerc vicios. 

Îți strică relațiile cu mulți oameni, pentru că îți dă impresia că 
țineți legătura, când de fapt nu o faceți. În cel mai bun caz, ții 
legătura cu o versiune filtrată a prietenilor tăi. Relațiile 
interumane dispar și sunt înlocuite cu unele bazate pe postări 
prietenoase pe Facebook. 

dezbateridezbateridezbateridezbateri    
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Facebook nu vrea numai să-ți citească conversațiile, ci și să le 
controleze. 

Trădarea prietenilor  

Chiar dacă pe tine nu te deranjează să folosești Facebook-ul, 
totuși îți forțezi prietenii și familia să facă același lucru. Chiar și 
pe aceia care nu au Facebook sau îl folosesc sub un nume fals. 

Dacă ai folosit vreodată sincronizarea contactelor pe Facebook, 
sau ai folosit Facebook pe telefon, atunci a intrat în posesia 
listei tale complete de contacte. Nume adevărate, numere de 
telefon, adrese, e-mailuri, orice. Apoi se folosesc de asta pentru 
a crea „profiluri fantomă” ale cunoscuților tăi care nu sunt pe 
Facebook. Non-utilizatorii au ocazia să vadă acest lucru atunci 
când primesc e-mailuri de la Facebook, ce conțin datele lor 
personale. 

Utilizatorii Facebook pot vedea acest lucru atunci când încarcă 
o fotografie a unui non-utilizator, care este imediat etichetat. 
Prietenul meu nu este pe Facebook, dar din moment ce eu și cu 
alți prieteni folosim aplicația Facebook pe telefon, Facebook i-a 
obținut numele și informațiile de contact, plus că știe cine îi 
sunt prietenii, deoarece l-a găsit în contactele și apelurile 
acestora. Doar câteva fotografii cu fața lui și gata – îl pot 
identifica în poze – la care se mai adaugă și locația din 
fotografii pentru profilul fantomă. Multe alte tehnici Facebook 
funcționează pentru profilul fantomă. În plus, se pot face multe 
presupuneri, pe baza similarităților statistice în funcție de 
prietenii săi. 

Deci practic, i-am trădat pe prietenii noștri care doreau să 
rămână confidențiali. Facebook ne-a păcălit. Dar mai sunt și 
alte trucuri. 

„Confidențialitatea” nu este aplicată așa cum spune 
Facebook  

Precum profilul fantomă, Facebook poate și să „deducă un like” 
în funcție de restul informațiilor despre tine, cum ar fi ceea ce 
citești pe internet sau cum folosești aplicațiile atunci când te 
loghezi cu Facebook sau ce apare pe factura cardului tău de 
credit. I-am putea spune „like fantomă”. Asta le permite să te 
expună și mai multor agenți comerciali. 

Se știe deja că Facebook colecționează aceste informații. 
Tehnica „like-ului fantomă” este pur și simplu utilizarea 
standard a tehnicilor statistice pe piața bazelor de date. Dacă 
citești mult pe un anumit subiect, probabil că îți și place. Cam 
asta e ideea. Aceste tehnici au fost folosite încă din anii ʼ80, și 
uneori pot fi aleși chiar studenți de la statistică pentru a se 
ocupa de asta. Dar bineînțeles că Facebook angajează cei mai 
buni oameni în domeniu și caută să deschidă drumuri pentru 
inteligența artificială artistică. În Europa, Facebook este obligat 
de lege să afișeze informațiile pe care le are despre tine – dar 
refuză. Deci iată o altă clasă de acțiune împotriva lor. 

 

Permisiunea  

Prin labirintul redefinirilor unor cuvinte precum „informație”, 
„conținut” și „date”, îi permiți Facebook-ului să colecționeze tot 
felul de informații despre 
tine și să o prezinte 
agenților publicitari. 
Numai cu permisiunea 
ta, spun ei, dar definiția 
„permisiunii” include 
utilizarea aplicațiilor și 
nu numai. 

Și ție ți se păreau 
enervante cererile de la 
Farmville. De fiecare 
dată când găseai una, acel prieten de fapt îți dezvăluia 
informațiile „terților”. Înțelegi cum funcționează? Îi spui 
Facebook-ului că e pentru „prieteni”, dar prietenul tău poate da 
mai departe, majorității aplicațiilor. 

Deci practic, tot ce este restricționat la „prieteni” nu prea 
contează de fapt. Prin simplul fapt că stai pe Facebook, o 
mulțime de informații sunt colecționate, combinate, distribuite 
și folosite. Ei spun că sunt „anonime”, dar în realitate sunt 
foarte ușor de scos din anonimat. Multe date anonime, precum 
ce și când ai postat, fotografiile, locația, sunt suficiente pentru 
un număr mare de societăți care fac conexiuni în ceea ce te 
privește și dau mai departe. (De aceea nici nu contează dacă 
folosești un nume fals pe Facebook, căci datele tale sunt ca o 
amprentă și-ți vor descoperi numele adevărat.) 

În plus, și aplicațiile Facebook au acces la datele tale – și nume 
și tot. Și chiar dacă nu folosești niciodată aplicațiile, prietenii tăi 
o fac. Când ei le folosesc, atunci împărtășesc și informațiile 
despre tine. Este o întreagă industrie la mijloc. 

Unele lucruri pot fi oprite, dar să nu uităm că sunt temporare, și 
așa cum a mai procedat Facebook înainte, vor fi pornite din nou 
fără să-ți dai tu seama. La apariția Facebook-ului, părea un loc 
sigur pentru tine și prietenii tăi. Asta a fost promisiunea lor. De-
a lungul timpului, au schimbat setările de confidențialitate și le-
au făcut publice în așa fel încât, pentru a-ți păstra Facebook-ul 
numai pentru prieteni, trebuie să găsești manual peste 100 de 
setări pe mai multe pagini ascunse. Iar la un moment dat s-a 
renunțat și la aceste setări și informația a devenit publică 
oricum. 
De ce continui să te bați singur? 

Aprobarea ta este vândută fără consimțământul tău  

Poate că ați văzut anunțurile publicitare de pe Facebook care 
susțin că au acordul prietenilor voștri. De fapt Facebook le oferă 
agenților dreptul de a te folosi ca și girant, și nu poți controla 
acest lucru. Nu se limitează nici la un buton de „like”. Au fost 
cazuri de vegetarieni care aprobau McDonalds, o femeie 
căsătorită și fericită aproba site-uri de întâlniri, și chiar un 
băiețel îi recomanda un club pentru adulți mamei sale! 

dezbateridezbateridezbateridezbateri    
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Acele cazuri au fost atât de penibile încât s-a aflat despre ele. I-
au sunat oamenii. Dar în cele mai multe cazuri, nu sunt 
descoperite, deoarece oamenii le cred adevărate. Asta este și 
mai înfricoșător, deoarece Facebook este utilizat mai ales pentru 
anunțuri publicitare și pentru avizarea produselor. Oamenii știu 
că am mai strâns bani pentru copii care suferă de cancer, deci 
poate nu ar fi surprinși dacă văd un anunț conform căruia sprijin 
o acțiune creștină pentru copiii din Africa. Dar categoric susțin 
numai programele care nu au conținut religios, deoarece se știe 
că acestea oferă sprijin celor care se convertesc. Și astfel, mulți 
oameni ar putea face presupuneri referitoare la convingerile 
mele religioase din cauza acestor false anunțuri. Sunt lucruri pe 
care nu le pot trece cu vederea! 

Abuzezi de încrederea prietenilor tăi  

Nu putem să știm dacă a fost sau nu folosit acordul nostru 
pentru vânzare de porcării. Nu aș vrea să îmi imaginez că mama 
ar da bani pe ceva ce crede că mă interesează, sau că vreun 
client fondator ar vedea fața mea lângă niște produse inutile. 

Dacă folosești Facebook-ul, astfel de lucruri se întâmplă tot 
timpul. Agenții publicitari pot cumpăra acordul tău pe 
Facebook, precum și informațiile de la brokerii de date. Nu vei 
afla niciodată, și nici nu îi poți opri. 

Cea mai nouă schimbare de confidențialitate  

În cele din urmă, vreau să explic de ce ultima schimbare de 
confidențialitate înrăutățește și mai mult Facebook-ul, care îți 
scapă de sub control. 

Facebook vrea să urmărească ceea ce cumperi, precum și 
informațiile tale financiare (cont bancar și card de credit). Deja 
ai fost de acord cu noile condiții. Și deja a început distribuirea 
datelor cu Mastercard. Vor folosi faptul că ai rămas pe 
Facebook ca și „permisiune” ca să facă afaceri cu băncile și 
instituțiile financiare pentru a obține informații despre tine. 
Datele vor fi „anonime”, dar vor exista lacune, asemănătoare 
celor care ți-au păcălit prietenii să-ți dezvăluie datele tale 
aplicațiilor. 

Facebook insistă și să îți urmărească locația prin GPS-ul 
telefonului, oricând și pretutindeni. Vor ști exact cu cine îți 
petreci timpul. Îți vor ști obiceiurile, vor ști când îți iei concediu 
medical de la muncă, dar de fapt te duci la bowling. Vor ști 
dacă te alături unei secte, sau mergi la un psihiatru, sau la un 
medium, sau la o amantă. Vor ști de câte ori ai fost la doctor sau 
la spital, și vor putea împărtăși acest lucru cu agenții de 
asigurări și cu patronii. Vor ști când ești în căutarea unui loc de 
muncă, și-ți vor vinde acordul față de site-uri pentru locuri de 
muncă prietenilor și colegilor și vei fi descoperit. 
Vor ști tot ce poate fi descoperit în legătură cu locația ta, și se 
vor folosi de acest lucru în orice mod, numai să facă un ban. 

Și totul va fi realizat retrospectiv. Dacă mai ești pe Facebook 
după 30 ianuarie, nimic nu-i va împiedica să îți folosească 
locațiile și datele financiare. Îți vor aduna locațiile din check-in-

urile date de prietenii tăi și din datele GPS ale fotografiilor. 
Vechile înregistrări financiare (acel medicament pe care l-ai 
cumpărat cu jena în urmă cu cinci ani cu cardul de credit) vor fi 
adăugate profilului tău și Facebook le va folosi așa cum dorește. 
Vor fi vândute din nou și din nou, și cel mai probabil vor fi 
folosite împotriva ta. Vor fi disponibile pentru stat și pentru 
societățile terțe care nu fac nimic altceva decât să vândă date 
personale, iar confidențialitatea ta va dispărea în mod 
ireversibil. 

Acum este ireversibil  

Locația și datele financiare nu sunt numai sensibile, dar terții au 
permisiunea să le și scoată din anonimat. Terții pot colecționa 
toate informațiile disponibile, inclusiv cele pe care nu le-ai 
dezvăluit vreodată. Nici Facebook nu ar putea să le mențină 
confidențiale (nu că i-ar păsa cuiva). 

Este o situație fără precedent, și așa cum nu credeai că îți vor 
vinde acordurile atunci când te-ai înscris pe Facebook în 2009, 
este greu de spus ce vor face Facebook-ul și vânzătorii de date 
cu această nouă putere. 
Este numai o consecință a modelului lor de a face afaceri. 
Facebook-ul te vinde pentru că așa se fac bani. Și presiunea 
vine din partea investitorilor ca să facă și mai mulți bani. 

Ce poți face în privința asta? Ai două opțiuni: acceptă tot sau 
renunță la „trenul Facebook”. Sincer să fiu, călătoria devine 
zgomotoasă, enervantă, și nu miroase prea bine, așa e? Iar 
biletul este mult prea scump întâi de toate. De fapt, nici nu sunt 
sigur că merge în direcția corectă... 

Cum ieșim din această încurcătură  

Potrivit reglementării FTC de acum câțiva ani, după ce statul 
american a dat Facebook-ul în judecată pentru practica de 
confidențialitate, Facebook trebuie acum să interzică oricui să 
acceseze materialul utilizatorului mai mult de 30 de zile după ce 
acesta și-a șters contul. 

Există mai multe interpretări pentru asta. Unii spun că trebuie să 
îți ștergi fiecare postare separat, alții spun să-ți ștergi contul, 
alții spun că datele tale vor rămâne oricum, și că tot ce poți să 
faci este să nu le mai dai și alte date. Apoi, mai sunt și broker-ii 
de date cu care lucrează Facebook, și care dețin acum datele 
noastre. 

Deci pentru a opri asta, este necesar să îți ștergi Facebook-ul 
(nu să-l dezactivezi), și mai sunt încă câțiva pași de urmat 
pentru a încerca să repari dezastrul: 

Pregătirea (opțională)  

• Folosește unealta Facebook „download my archive” (descarcă 
arhiva) 
• Salvează-ți fotografiile. Folosesc aplicația pentru Adroid de 
când Facebook-ul nu îmi arată toate fotografiile sau nu mi le 
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arată la rezoluție maximă. (Am mai descărcat și
prieteni prin File – Save, deși până acum nu am avut nevoie de 
acel fișier, căci se pare că nu am nevoie de un calculator care 
să-mi spună cine îmi sunt prietenii.)
• Dacă vrei să îți iei toate măsurile, șterge-ți fiecare postare în 
parte. Este necesar din cauza interpretărilor asupra lucrurilor pe 
care Facebook are dreptul să le păstreze.
• Mai rămân toate aplicațiile pe care le-ai folosit. Unul dintre 
avantajele Facebook-ului este atunci când pretinde că nu poate 
controla aplicațiile odată ce intră în posesia datelor tale. A
am salvat pagina cu setări care îmi arată ce aplica
și i-am restricționat accesul fiecăreia manual. Orice aplicație are 
propria politică de confidențialitate, iar multe dintre ele sunt o 
cauză pierdută, pretinzând că au drepturi depline asupra datelor 
mele. Așa că le închid pe toate și trec peste. 

Ștergerea contului  

„Delete your Facebook account” (Șterge contul). Nu
păcălească să îl dezactivezi numai. 

Prevederi suplimentare 

 Facebook încă va încerca să te urmărească cu un „profil 
fantomă”, dar acesta poate fi blocat.
Pentru a opri Facebook-ul (și nu numai) din a mai urmări ce 
citesc pe internet, căci pot face asta chiar dacă nu ai cont de 
Facebook, folosesc Firefox având activată protec
urmăririi (Tracking Protection). Dacă nu folosești Firefox, EFF 
are un plugin numit Privacy Badger (și că tot veni vorba, EFF a 
făcut un plugin care alege în mod automat cea mai sigură 
conexiune web, astfel fiind mai greu de urmărit de către 
societățile de pe internet). Cât despre datele împră
brokerilor, poți cere ca acestea să fie eliminate. 

Cu ce poate fi înlocuit Facebook-ul?  

Update 2017: La început, m-am gândit să încerc alternativele 
Facebook-ului. Am simțit nevoia să îl înlocuiesc cu
similar, precum Diaspora, dar e-mailul și telefonul s
a fi mai bune. După o lună fără Facebook, nu am mai avut 
nevoie de un înlocuitor. Telefonul mi-a fost suficient. Gânde
te, toată lumea are unul, și să nu uităm cât este de ușor și de
convenabil să îl folosim. Văd mai puține fotografii, dar chiar 
stau să vorbesc cu oamenii. Recent ne-am adunat cu to
teleconferință. Recomand Signal pentru asta. Poți cripta 
apelurile, poți conversa și încărca fotografii, iar serverele 
stochează foarte puțin. Este chiar mai bun decât Facebook 
pentru că e mai rapid și mai personal. 

Dacă mai aveți alte idei sau sfaturi, nu ezitați să mă contactați. 
Asta înseamnă pentru mine un pas mare în a proteja libertatea 
mea, a familiei și a prietenilor mei, a relațiilor personale care ar 
putea avea de suferit. 

Să nu uităm că aici nu e vorba numai de partea tehnică. Este 
vorba despre permisiunea de a colecționa și de a folosi date 
personale, indiferent dacă folosim sau nu internetul. Iar aceste 
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Cât despre datele împrăștiate 
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și telefonul s-au dovedit 
a fi mai bune. După o lună fără Facebook, nu am mai avut 

a fost suficient. Gândește-
și să nu uităm cât este de ușor și de 

ține fotografii, dar chiar 
am adunat cu toții la o 

ță. Recomand Signal pentru asta. Poți cripta 
ți conversa și încărca fotografii, iar serverele 

țin. Este chiar mai bun decât Facebook 

ți alte idei sau sfaturi, nu ezitați să mă contactați. 
Asta înseamnă pentru mine un pas mare în a proteja libertatea 

țiilor personale care ar 

Să nu uităm că aici nu e vorba numai de partea tehnică. Este 
ționa și de a folosi date 

personale, indiferent dacă folosim sau nu internetul. Iar aceste 

date sunt folosite pentru a crea modelele prietenilor 
chiar și ale acelora care au renunțat deja.

Internetul este gratuit și deschis, dar asta nu înseamnă că 
trebuie să acceptăm să fim spionați  

În cele din urmă, lumea este plină de oameni care spun că „
să se întâmple niciodată”, și când se întâmplă, replica devine 
„nu putem face nimic”. Ba da. Internetul a fost decentralizat 50 
de ani și este plin de opțiuni care ne permit să ne păstrăm 
intimitatea. Avem ceva de spus în lumea în care vrem să trăim, 
dacă luăm atitudine. În plus, îi putem ajuta 
înțeleagă și să se informeze înainte de a

Această postare a fost citită de 1.000.000 de oameni. Este un 
semn bun, că ne putem informa 
Împărtășiți acest lucru cu cei dragi vouă. Dar sincer să fiu, de
această postare este destul de populară, e clar că mul
presupune ce conține. A distribui un link nu este mai util decât a 
vorbi cu cineva. Dacă ai ajuns până aici 
împărtășești și altora, îți sugerez să faci ce am făcut 
mâna pe telefon. 

O întrebare pentru voi: Această postare a fost scrisă pe baza 
politicii de confidențialitate din ianuarie 2015, cu aproape doi 
ani în urmă. A fost mereu o postare populară, dar în ianuarie 
2017, popularitatea a crescut. Mă întreb de
http://www.yogaesoteric.net/content.aspx?lang=RO&item=11386

 

Un avertisment care î
Smartphone-urile noastre pot fi folosite 

ÎMPOTRIVA NOAS

       Serviciile secrete folosesc programe informatice cu 
ajutorul cărora pot prelua ,,controlul total” asupra 
telefoanelor mobile inteligente.  

u doar interceptează convorbirile sau ne localizează, ci 
controlează de la distanță funcțiile acestor 
uri, astfel că ele pot fi folosite de exemplu 

microfoane ce transmit sunetele din jurul nostru, a declarat luni 
postului BBC fostul agent american Edward Snowden, făcând 
referire la cazul particular al GCHQ (Centrul de ascultări 
decodificări al serviciilor secrete britanice).

Unul dintre aceste programe este așa-numitul ,,Dreamy Smurf”, 
cu ajutorul căruia telefoanele pot fi închise ori deschise de la 
distanță fără ca utilizatorul să-și dea seama. Un alt instrument se 
numește ,,Nosey Smurf”, care poate activa microfonul 
telefonului astfel încât să se poată asculta discu
apropierea aparatului. Folosit împreună cu ,,Dreamy Smurf”, 
,,Nosey Smurf” poate activa microfonul chiar 
posesorul și-a închis telefonul. 

N
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ÎMPOTRIVA NOASTRĂ! 

Serviciile secrete folosesc programe informatice cu 
ajutorul cărora pot prelua ,,controlul total” asupra 

u doar interceptează convorbirile sau ne localizează, ci 
ță funcțiile acestor smartphone-

uri, astfel că ele pot fi folosite de exemplu și ca 
microfoane ce transmit sunetele din jurul nostru, a declarat luni 
postului BBC fostul agent american Edward Snowden, făcând 
referire la cazul particular al GCHQ (Centrul de ascultări și 

icări al serviciilor secrete britanice). 
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și dea seama. Un alt instrument se 
,,Nosey Smurf”, care poate activa microfonul 

telefonului astfel încât să se poată asculta discuțiile din 
apropierea aparatului. Folosit împreună cu ,,Dreamy Smurf”, 
,,Nosey Smurf” poate activa microfonul chiar și atunci când 
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O facilitate mai cunoscută oferită serviciilor secrete de 
tehnologia telefoanelor mobile este localizarea posesorului 
acestora cu ajutorul semnalului emis de telefon, folosind 
metoda triangulației. Dar GCHQ a pus la punct un alt 
instrument de geolocalizare mai performant, și anume ,,Tracker 
Smurf”, ce permite urmărirea deplasărilor posesorului cu o 
precizie sporită față de cea a triangulației. 

Pentru ca toate aceste intruziuni să nu poată fi detectate, 
serviciile secrete britanice au creat și un instrument de protec
denumit ,,Paranoid Smurf”. De exemplu, dacă un utilizator 
suspectează că ar putea fi spionat chiar cu ajutorul propriului 
său telefon și decide să ducă aparatul la un tehnician, acesta din 
urmă cel mai probabil nu va reuși să obțină dove
confirme respectivele temeri. Dar serviciile de informa
face multe alte lucruri prin manipularea de la distan
telefoanelor mobile, inclusiv să facă fotografii cu ele, sus
continuare fostul consultant al Agenției Naționale de Se
a SUA (NSA), în prezent refugiat în Rusia. 

El subliniază că serviciile secrete pot accesa orice telefon mobil 
cu ajutorul unor mesaje SMS denumite ,,exploit”. ‘Este un 
mesaj specific care ne este expediat la fel ca orice alt mesaj, dar 
este ascuns și nu va fi afișat’, explică Snowden. ,,Noi plătim 
pentru telefoane, dar adevăratul lor posesor este cel care 
controlează programele informatice”, conchide el.

 

Adevărul despre lumea în care tră
de spionul Snowden: Atacurile teroriste 
sunt pretexte orchestrate de guverne 

pentru a ne manipula!
       Nu doar serviciile secrete americane spionează la scară 
largă, ci și europenii. Sub pretextul “terorismului”, agențiile 
speciale din Marea Britanie, Spania, Franța și Germania 
folosesc aceleași tehnici de supraveghere în masă, sus
fostul spion al NSA, Edward Snowden. 

ostul colaborator al Agenției de Securitate Națională a 
SUA, Edward Snowden, cunoscut pentru dezvăluirea 
unor programe globale de spionaj electronic ale 

serviciilor secrete americane, a subliniat într-un interviu acordat 
postului spaniol de televiziune La Sexta că spionajul, inclusiv 
cel care vizează populația, a devenit astăzi ‘mai agresiv și mai 
invaziv față de cum era odată’, consemnează luni agenția EFE, 
conform Agerpres. 

F
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O facilitate mai cunoscută oferită serviciilor secrete de 
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ției. Dar GCHQ a pus la punct un alt 
și anume ,,Tracker 
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Pentru ca toate aceste intruziuni să nu poată fi detectate, 
ment de protecție, 

denumit ,,Paranoid Smurf”. De exemplu, dacă un utilizator 
suspectează că ar putea fi spionat chiar cu ajutorul propriului 

și decide să ducă aparatul la un tehnician, acesta din 
și să obțină dovezi care să 

Dar serviciile de informații pot 
face multe alte lucruri prin manipularea de la distanță a 
telefoanelor mobile, inclusiv să facă fotografii cu ele, susține în 

ției Naționale de Securitate 

El subliniază că serviciile secrete pot accesa orice telefon mobil 
cu ajutorul unor mesaje SMS denumite ,,exploit”. ‘Este un 
mesaj specific care ne este expediat la fel ca orice alt mesaj, dar 

și nu va fi afișat’, explică Snowden. ,,Noi plătim 
pentru telefoane, dar adevăratul lor posesor este cel care 
controlează programele informatice”, conchide el. 

Adevărul despre lumea în care trăim, spus 
de spionul Snowden: Atacurile teroriste 

pretexte orchestrate de guverne 
pentru a ne manipula! 

Nu doar serviciile secrete americane spionează la scară 
și europenii. Sub pretextul “terorismului”, agențiile 

ța și Germania 
ehnici de supraveghere în masă, susține 

ției de Securitate Națională a 
SUA, Edward Snowden, cunoscut pentru dezvăluirea 
unor programe globale de spionaj electronic ale 

un interviu acordat 
postului spaniol de televiziune La Sexta că spionajul, inclusiv 

ția, a devenit astăzi ‘mai agresiv și mai 
ță de cum era odată’, consemnează luni agenția EFE, 

În interviul dat din Rusia, unde i s-a oferit refugiu pentru a nu 
ajunge pe mâna justiției americane, Snowden a menționat că nu 
doar serviciile secrete ale SUA apelează la metode de 
supraveghere masivă, la fel procedând 
Marea Britanie, Franța, Germania sau Spania, pentru că acest 
spionaj este ‘ieftin, ușor și util’. 

În opinia fostului agent american, terorismul este doar pretextul 
pentru a justifica această supraveghere pe scară extinsă. 
vorba de manipulare diplomatică, spionaj
social. Este vorba de putere și nu există nicio îndoială că 
supravegherea în masă sporește puterea guvernului’, explică 
Edward Snowden. 

În acest context el a amintit că rezultatul unei investiga
chiar de președintele Barack Obama a relevat că acest tip de 
supraveghere nu a fost eficient în combaterea terorismului. “
au dat seama că acest tip de programe nu au împiedicat vreodată 
un atac terorist. Mai mult decât atât, niciodată nu au eviden
(…) ceva diferit în vreo investigație teroristă în SUA”, a mai 
argumentat Snowden, subliniind că ‘atunci când culegi toate 
(informațiile) nu mai înțelegi nimic’. 

Întrebat despre posibilitatea de a se întoarce în SUA, el a spus 
că a încercat să ajungă la un acord cu autorită
pentru a i se garanta un proces corect. Dar răspunsul primit din 
partea guvernului de la Washington a fost ‘o scrisoare în care 
promit că nu o să mă tortureze’, a sus
american. Articol relatat de portalul Activenews

 

Metodă de protecție pentru accesarea 
internetului

        De fiecare dată atunci când deschidem un instrument 
specific de acces și de branșare pe internet este necesar să facem 
de trei ori minim SEMNUL CRUCII chiar în direc
instrument și după aceea vom rosti formula bine
respectiv: 

„ÎN NUMELE TATĂLUI CERESC, DUMNEZEU, ÎN 
NUMELE FIULUI SĂU, IISUS, 
SFÂNTULUI DUH, AMIN!” vom adăuga în finalul fiecărui 
gest al crucii următoarele cuvinte:  

„INVOC AICI ȘI ACUM, CU CREDINȚĂ DEPLINĂ, CU 
UMILINȚĂ ȘI CU O SPERANȚĂ ÎNDREPTĂȚITĂ, 
MANIFESTAREA OMNIPOTENȚEI DUMNEZEIEȘTI 
CE ANIHILEAZĂ IMEDIAT ÎNTR
NECONDIȚIONAT, PE ÎNTREAGA DURATĂ A 
ACESTEI ACȚIUNI, ORICE INFLUENȚĂ 
DIAVOLEASCĂ, SATANICĂ, CE S
EXERCITA ÎN ȘI PRIN ACEST INSTR
MI AJUTE DUMNEZEU! AMIN! AMIN! AMIN!

În finalul acestei rostiri vom urmări să sim
stare indescriptibilă de SIGURANȚĂ PROFUNDĂ și de 
PROTECȚIE DUMNEZEIASCĂ SPECIALĂ. Este important 
să rețineți că vom rosti de trei ori această formulă exorcizantă 
chiar și dacă (mai ales la începutul acestei operări) nu vom simți 

dezbateridezbateridezbateridezbateri    

Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017 

a oferit refugiu pentru a nu 
ției americane, Snowden a menționat că nu 

doar serviciile secrete ale SUA apelează la metode de 
supraveghere masivă, la fel procedând și altele, cum ar cele din 

ța, Germania sau Spania, pentru că acest 

În opinia fostului agent american, terorismul este doar pretextul 
pentru a justifica această supraveghere pe scară extinsă. “Este 
vorba de manipulare diplomatică, spionaj economic și control 

și nu există nicio îndoială că 
ște puterea guvernului’, explică 

În acest context el a amintit că rezultatul unei investigații cerute 
bama a relevat că acest tip de 

supraveghere nu a fost eficient în combaterea terorismului. “Și-
au dat seama că acest tip de programe nu au împiedicat vreodată 
un atac terorist. Mai mult decât atât, niciodată nu au evidențiat 

ție teroristă în SUA”, a mai 
argumentat Snowden, subliniind că ‘atunci când culegi toate 

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

Activenews. 

ție pentru accesarea 
internetului 

De fiecare dată atunci când deschidem un instrument 
și de branșare pe internet este necesar să facem 

de trei ori minim SEMNUL CRUCII chiar în direcția acelui 
sti formula bine-cunoscută, 

ÎN NUMELE TATĂLUI CERESC, DUMNEZEU, ÎN 
NUMELE FIULUI SĂU, IISUS, ȘI ÎN NUMELE 

” vom adăuga în finalul fiecărui 

ȘI ACUM, CU CREDINȚĂ DEPLINĂ, CU 
ȚĂ ȘI CU O SPERANȚĂ ÎNDREPTĂȚITĂ, 

ȚEI DUMNEZEIEȘTI 
CE ANIHILEAZĂ IMEDIAT ÎNTR-UN MOD TOTAL ȘI 

ȚIONAT, PE ÎNTREAGA DURATĂ A 
ȚIUNI, ORICE INFLUENȚĂ 

DIAVOLEASCĂ, SATANICĂ, CE S-AR PUTEA 
ȘI PRIN ACEST INSTRUMENT. AȘA SĂ-

MI AJUTE DUMNEZEU! AMIN! AMIN! AMIN!” 

În finalul acestei rostiri vom urmări să simțim de fiecare dată o 
ȚĂ PROFUNDĂ și de 

ȚIE DUMNEZEIASCĂ SPECIALĂ. Este important 
trei ori această formulă exorcizantă 

și dacă (mai ales la începutul acestei operări) nu vom simți 
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nimic, dar vom urmări însă să fim atenți spre a observa ce se 
petrece, mai ales în finalul celui de-al treilea semn al crucii pe 
care o să-l facem și care va fi urmat de rostirea acestei formule 
(pe care va fi necesar să o scrieți pe ceva și să o folosiți de 
fiecare dată).   

Este necesar să știți că această formulă ce va fi rostită după ce 
am făcut gestul crucii și apoi am spus ceea ce știți că se spune 
atunci (respectiv: „ÎN NUMELE TATĂLUI CERESC, 
DUMNEZEU, ÎN NUMELE FIULUI SĂU, IISUS, 
NUMELE SFÂNTULUI DUH, AMIN!”) exorcizează 
anihilează prompt cea mai mare parte a energiilor nefaste ce se 
pot manifesta prin telefoane mobile, prin tablete,
calculatoare și laptop-uri, etc., și asigură neutralizarea energiilor 
malefice pentru o perioadă de 24 de ore de la ora efectuării 
acestei exorcizări.  

În cazul accesării INTERNETULUI, înainte de a ne bran
cum se spune ON LINE, vom consacra în prealabil fructele 
acelei acțiuni lui Dumnezeu Tatăl, utilizând formula pe care 
deja o cunoașteți și vom conștientiza starea ce apare în finalul 
acestei consacrări ce se va face fără nicio excep
Dumnezeu.  

Apoi, imediat după aceea, vom realiza trei binecuvântări 
distincte utilizând următoarea formulă de binecuvântare pe care 
deja o cunoaștem (ne referim aici la cei care au avut deja acces 
la această inițiere în ARTA și ȘTIINȚA DUMNEZEIASCĂ A 
BINECUVÂNTĂRII). 

„DOAMNE DUMNEZEULE, TATĂ CERESC, TE
IMPLOR CU UMILINȚĂ SĂ BINECUVÂNTEZI PRIN 
ENERGIA BINECUVÂNTĂRII TALE DUMNEZEIE
ACEASTĂ MODALITATE LA CARE RECURG 
IMPLOR SĂ ANIHILEZI ÎNTR-UN MOD TOTAL 
NECONDIȚIONAT, PE ÎNTREAGA DURATĂ A 
ACESTEI UTILIZĂRI, ORICE INFLUEN
MALEFICĂ, DIAVOLEASCĂ, SATANICĂ, CE S
PUTEA EXERCITA DATORITĂ UNELTIRILOR CELUI 
RĂU ȘI VICLEAN, REVĂRSÂND ASUPRA EI, PRIN 
MINE, GRAȚIA TA SUPREMĂ. FACĂ-SE VOIA TA! 
AMIN!” 

Această formulă deja menționată va fi rostită de fiecare dată 
atunci când realizăm o astfel de binecuvântare cu reale efecte 
exorcizante. 

Cei sau cele care veți pune de fiecare dată în aplicare această 
modalitate simplă, puternică și eficientă de exorcizare personală 
a INTERNETULUI, veți putea observa în scurt timp, prin 
intermediul efectelor benefice care nu vor întârzia să apară de 
fiecare dată, diferențele imense ce survin și în felul acesta veți 
putea descoperi, prin intermediul gramelor de practică adecvate, 
care sunt AVANTAJELE CHIAR FOARTE MARI ALE 
ACESTEI MODALITĂȚI DE EXORCIZARE A 
INFLUENȚELOR DIAVOLEȘTI, SATANICE, CE SUNT 
ALTFEL INCLUSE ȘI VEHICULATE ÎN PERMANENȚĂ 
PRIN INTERNET. 
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ți spre a observa ce se 
al treilea semn al crucii pe 

are va fi urmat de rostirea acestei formule 
ți pe ceva și să o folosiți de 

știți că această formulă ce va fi rostită după ce 
și apoi am spus ceea ce știți că se spune 

atunci (respectiv: „ÎN NUMELE TATĂLUI CERESC, 
DUMNEZEU, ÎN NUMELE FIULUI SĂU, IISUS, ȘI ÎN 
NUMELE SFÂNTULUI DUH, AMIN!”) exorcizează și chiar 
anihilează prompt cea mai mare parte a energiilor nefaste ce se 
pot manifesta prin telefoane mobile, prin tablete, prin 

și asigură neutralizarea energiilor 
malefice pentru o perioadă de 24 de ore de la ora efectuării 

În cazul accesării INTERNETULUI, înainte de a ne branșa așa 
prealabil fructele 

țiuni lui Dumnezeu Tatăl, utilizând formula pe care 
șteți și vom conștientiza starea ce apare în finalul 

acestei consacrări ce se va face fără nicio excepție doar către 

a trei binecuvântări 
distincte utilizând următoarea formulă de binecuvântare pe care 

ștem (ne referim aici la cei care au avut deja acces 
țiere în ARTA și ȘTIINȚA DUMNEZEIASCĂ A 

DOAMNE DUMNEZEULE, TATĂ CERESC, TE 
ȚĂ SĂ BINECUVÂNTEZI PRIN 

ENERGIA BINECUVÂNTĂRII TALE DUMNEZEIEȘTI 
ACEASTĂ MODALITATE LA CARE RECURG ȘI TE 

UN MOD TOTAL ȘI 
ȚIONAT, PE ÎNTREAGA DURATĂ A 

ACESTEI UTILIZĂRI, ORICE INFLUENȚĂ 
, SATANICĂ, CE S-AR 

PUTEA EXERCITA DATORITĂ UNELTIRILOR CELUI 
ȘI VICLEAN, REVĂRSÂND ASUPRA EI, PRIN 

SE VOIA TA! 

ționată va fi rostită de fiecare dată 
ntare cu reale efecte 

ți pune de fiecare dată în aplicare această 
și eficientă de exorcizare personală 

ți putea observa în scurt timp, prin 
nu vor întârzia să apară de 

țele imense ce survin și în felul acesta veți 
putea descoperi, prin intermediul gramelor de practică adecvate, 
care sunt AVANTAJELE CHIAR FOARTE MARI ALE 

ȚI DE EXORCIZARE A 
ȘTI, SATANICE, CE SUNT 

ȘI VEHICULATE ÎN PERMANENȚĂ 

 

Medic neurolog-pediatru: Cum se 
atrofiază creierul unui copil care petrece 

prea mult timp la calculator

                       Diana COROPCEANU 

        Copiii care petrec prea mult timp în fa
devin foarte stresați.  

tilizarea necontrolată a acestuia slăbeşte creativitatea, 
inhibă neuronii, slăbeşte comunicarea dintre emisferele 
cerebrale, împiedică gândirea, provoacă deficit de 

atenţie şi concentrare, contribuie la 
şcolar. 

În perioada copilăriei, creierul este în proces de formare, este 
imatur, respectiv este sensibil şi e vulnerabil la mai mul
nocivi. Petrecerea timpului în exces în fa
la modificări în zona cortexului prefrontal: pe de o parte, 
aceasta este aria responsabilă de gândirea, organizarea, 
planificarea, realizarea acţiunilor; pe de altă parte, este foarte 
puţin implicată în capacitatea de a înţelege mesajele nonver
Din această cauză, copiii devin mai agresivi, impulsivi 
instabili din punct de vedere emoțional.

Accesarea repetată a internetului provoacă un dezechilibru în 
funcţionarea emisferei cerebrale stângi. „Consumul” de internet 
o perioadă îndelungată, poate lăsa amprente asupra sănătă
fizice şi psihice. Poate declanșa diverse probleme, dar în primul 
rând suferă ochii. Ochii obosesc, devin usca
usturimea sau vederea înceţoşată. 

De asemenea, deoarece copilul petrece mult timp la calc
lipsesc mișcările, iar acest lucru condiționează formarea unei 
musculaturi mai rigide, care declanşează ulterior parestezii în 
membre, adică senzaţia de arsură, furnicătură, gâdilitură sau 
amorţeală, de obicei, la extremităţi. Apar crampele muscula
varicele, dar și deformarea coloanei vertebrale. Lipsa de 
mişcare mai poate provoca obezitatea şi bolile cardiovasculare.

De asemenea, pot apărea diverse tulburări neurologice 
psihice: cefalee, tulburări de somn, stări depresive, stres, 
chiar apariția sentimentului de izolare sau epilepsie 
fotosensibilă, manifestându-se prin crize de epilepsie.

Se recomandă ca până la vârsta de 2 ani, copiii să nu fie lăsaţi în 
faţa televizorului, calculatorului, tabletelor. După această vârstă 
se permite utilizarea acestora nu mai mult de 2 ore pe zi, cu 
pauze. 

Pentru a preveni dezvoltării unor afecţiuni precum durerile de 
spate, deviaţii ale coloanei vertebrale, deformaţii, tulburări de 
limbaj, dezvoltarea intelectuală, socială 
trebui să practice sportul, să se plimbe în aer liber, să facă 

U
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pediatru: Cum se 
atrofiază creierul unui copil care petrece 

prea mult timp la calculator 

Diana COROPCEANU - neurolog-pediatru 

Copiii care petrec prea mult timp în fața calculatorului 

tilizarea necontrolată a acestuia slăbeşte creativitatea, 
inhibă neuronii, slăbeşte comunicarea dintre emisferele 
cerebrale, împiedică gândirea, provoacă deficit de 
şi concentrare, contribuie la scăderea randamentului 

În perioada copilăriei, creierul este în proces de formare, este 
imatur, respectiv este sensibil şi e vulnerabil la mai mulți factori 
nocivi. Petrecerea timpului în exces în fața calculatorului duce 
la modificări în zona cortexului prefrontal: pe de o parte, 
aceasta este aria responsabilă de gândirea, organizarea, 
planificarea, realizarea acţiunilor; pe de altă parte, este foarte 
puţin implicată în capacitatea de a înţelege mesajele nonverbale. 
Din această cauză, copiii devin mai agresivi, impulsivi și 

țional. 

Accesarea repetată a internetului provoacă un dezechilibru în 
funcţionarea emisferei cerebrale stângi. „Consumul” de internet 

poate lăsa amprente asupra sănătății 
șa diverse probleme, dar în primul 

rând suferă ochii. Ochii obosesc, devin uscați, înroşiți, apare 

De asemenea, deoarece copilul petrece mult timp la calculator, 
șcările, iar acest lucru condiționează formarea unei 

musculaturi mai rigide, care declanşează ulterior parestezii în 
membre, adică senzaţia de arsură, furnicătură, gâdilitură sau 
amorţeală, de obicei, la extremităţi. Apar crampele musculare, 

și deformarea coloanei vertebrale. Lipsa de 
mişcare mai poate provoca obezitatea şi bolile cardiovasculare. 

De asemenea, pot apărea diverse tulburări neurologice și 
psihice: cefalee, tulburări de somn, stări depresive, stres, și 

ția sentimentului de izolare sau epilepsie 
se prin crize de epilepsie. 

Se recomandă ca până la vârsta de 2 ani, copiii să nu fie lăsaţi în 
faţa televizorului, calculatorului, tabletelor. După această vârstă 

mite utilizarea acestora nu mai mult de 2 ore pe zi, cu 

Pentru a preveni dezvoltării unor afecţiuni precum durerile de 
spate, deviaţii ale coloanei vertebrale, deformaţii, tulburări de 
limbaj, dezvoltarea intelectuală, socială și afectivă, copiii ar 
trebui să practice sportul, să se plimbe în aer liber, să facă 
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diverse exerciții, etc, iar pentru a preveni afecțiunile 
neurologice și psihice ar fi bine ca aceștia să comunice mai 
mult, să fie implicați în analiza unor situații și luarea deciziilor, 
să-și facă relații de prietenie, să frecventeze diverse centre 
educativ-didactice, cercuri de muzică, pictură, teatru etc.

Sfat pentru părinţi – dumneavoastră trebuie să fiţi un model 
pentru copii, deoarece ei repetă multe lucruri pe care le văd la 
părinți. Fiţi conectaţi la viaţa reală, participaţi la evenimente, 
mergeţi la concerte, citiţi ziare, cărţi, răsfoiți reviste. 

 

Dependența de tehnologia digitală, flagelul 
care face ravagii în rândul adul

tinerilor și chiar al copiilor
 

 

        Psihologul Yekaterina Murashova a efectuat un 

experiment pe un grup de 68 de copii cu vârste între 12 

ani, prin care s-a încercat ca timp de 8 ore, ace

aibă acces la nicio formă de comunicare digitală.

n schimb, copiii au fost încurajați în acest interval de timp să 

se implice în activități precum cititul, scrisul, pictatul, 

cântatul sau să facă puțină mișcare. 

Rezultatele experimentului: doar 3 din 

cei 68 de copii au reușit să reziste fără 

acces la tehnologie digitală timp de 8 

ore. Alți 3 copii au prezentat gânduri 

suicidare, 5 au avut atacuri de panică, 

iar 27 dintre ei au avut simptome de 

greață sau dureri fizice. Iar majoritatea 

au manifestat stări de frică. Din acest motiv, experimentul a fost 

oprit înainte de expirarea celor 8 ore. 

Imediat după experiment, tinerii s-au logat la re

au deschis televizorul sau tableta cu jocuri. 

Însă, cel puțin îngrijorător, dacă nu chiar grav, este faptul că 

simptomele de frică au dispărut de îndată ce accesul la internet 

le-a fost dat din nou copiilor. Aceasta arată absorb

mare într-o lume digitală și dependența aproape totală de 

aceasta. 

 

 

Î 
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ții, etc, iar pentru a preveni afecțiunile 
și psihice ar fi bine ca aceștia să comunice mai 

ți în analiza unor situații și luarea deciziilor, 
ții de prietenie, să frecventeze diverse centre 

didactice, cercuri de muzică, pictură, teatru etc. 

dumneavoastră trebuie să fiţi un model 
pentru copii, deoarece ei repetă multe lucruri pe care le văd la 

Fiţi conectaţi la viaţa reală, participaţi la evenimente, 
ți reviste.   

ța de tehnologia digitală, flagelul 
care face ravagii în rândul adulților, 

și chiar al copiilor 

Yekaterina Murashova a efectuat un 

experiment pe un grup de 68 de copii cu vârste între 12 și 16 

a încercat ca timp de 8 ore, aceștia să nu 

aibă acces la nicio formă de comunicare digitală.  

interval de timp să 

cititul, scrisul, pictatul, 

au manifestat stări de frică. Din acest motiv, experimentul a fost 

au logat la rețelele sociale și 

țin îngrijorător, dacă nu chiar grav, este faptul că 

simptomele de frică au dispărut de îndată ce accesul la internet 

copiilor. Aceasta arată absorbția foarte 

și dependența aproape totală de 

 

Semnal de alarmă! Copiii expu
tehnologie vor avea mari probleme

 

Psihoterapeutul Carmen DUMITRESCU

        Copiii obișnuiți cu tehnologia touch
probleme când trebuie să se obișnuiască apoi cu mișcări 
elementare, precum să țină în mână un pix sau un creion, se 
arată într-un studiu citat de Daily Mail

„Copiii sub 5-7 ani au nevoie de experienţe
doar prin intermediul computerului. Avem din ce în ce mai 
multe probleme cu copiii care nu ştiu să ţină în mână un creion 
sau un pix”, spune unul dintre autorii raportului.

Mai mult, studiul realizat pe un eșantion de 806 părinți și 
personal medical arată că doar 26% dintre responden
consideră că expunerea timpurie la tehnologie îi ajută pe copii 
să evolueze corect. 

„Copiii sunt expuşi excesiv la tehnologie în primii ani de viaţă, 
ceea ce le afectează dezvoltarea firească
Ludlow, director al daynurseries.co.uk

Îţi laşi copiii să urmărească des aceste desene animate? Ia în 
calcul problema gravă care poate apărea

 Desenele animate în care există violenţă de orice fel pot 
influenţa personalitatea copiilor noştri, şi nu în
benefic. În opinia specialiştilor, a-ți lăsa copilul ore în șir în faţa 
televizorului, sub această avalanşă de momente violente, nu 
face decât să îi crească gradul de agresivitate în relaţia cu 
ceilalţi.  

„În general, toată agresivitatea prezenta
afectează pe copiii noştri, începând de la ştirile pe care aceştia 
le pot auzi, chiar şi în treacăt, la păpuşile cu colţi, coarne şi 
cicatrici, la luptele interminabile din jocurile pe calculator, în 
care trebuie să ucidă diferite personaje.
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Semnal de alarmă! Copiii expuși excesiv la 
tehnologie vor avea mari probleme 

Psihoterapeutul Carmen DUMITRESCU 

șnuiți cu tehnologia touch-screen au 
șnuiască apoi cu mișcări 

țină în mână un pix sau un creion, se 
Daily Mail. 

7 ani au nevoie de experienţe în lumea reală, nu 
doar prin intermediul computerului. Avem din ce în ce mai 
multe probleme cu copiii care nu ştiu să ţină în mână un creion 

”, spune unul dintre autorii raportului. 

șantion de 806 părinți și 
sonal medical arată că doar 26% dintre respondenți 

consideră că expunerea timpurie la tehnologie îi ajută pe copii 

Copiii sunt expuşi excesiv la tehnologie în primii ani de viaţă, 
ceea ce le afectează dezvoltarea firească”, spune Davina 

daynurseries.co.uk. 

 

Îţi laşi copiii să urmărească des aceste desene animate? Ia în 
calcul problema gravă care poate apărea 

Desenele animate în care există violenţă de orice fel pot 
influenţa personalitatea copiilor noştri, şi nu într-un mod 

ți lăsa copilul ore în șir în faţa 
televizorului, sub această avalanşă de momente violente, nu 
face decât să îi crească gradul de agresivitate în relaţia cu 

În general, toată agresivitatea prezentată în mass-media îi 
afectează pe copiii noştri, începând de la ştirile pe care aceştia 
le pot auzi, chiar şi în treacăt, la păpuşile cu colţi, coarne şi 
cicatrici, la luptele interminabile din jocurile pe calculator, în 

naje. 
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Aproape totul în viaţa noastră se dobândeşte prin obişnuinţă, 
iar această focusare pe agresivitatea din desenele animate, sau 
din jocuri, poate duce la un comportament violent în viaţa 
reală. De cele mai multe ori, în viaţa de zi cu zi, 
să se manifeste într-un mod agresiv, chiar şi faţă de partenerii 
de joacă.  

Copiii absorb ca un burete informaţiile pe care adulţii le oferă. 
Dacă uiţi un copil câteva ore în faţa televizorului, faci o mare 
greşeală, iar părinţii fac asta deseori, în special datorită 
programului încărcat”, a declarat psihoterapeutul Carmen 
Dumitrescu, de la centrul Quantum Therapy. 

Copiilor trebuie să le oferim modele şi activităţi care să le dea 
posibilitatea să-şi exprime creativitatea, bunătatea, blândeţea
compasiunea. „Să nu uităm că ei vor deveni ceea ce noi le 
oferim drept model”, subliniază psihoterapeutul Carmen 
Dumitrescu. 

Fenomenul "Balena Albastră": 
Autoritățile din Republica Moldova atrag 
atenția tinerilor să evite jocul online din 
cauza căruia mai mulți adolescenți s

sinucis 

      Republica Moldova le recomandă tinerilor din toată 
lumea să evite jocul online "Balena Albastră", care ar fi 
făcut  peste 130 de adolescenți să recurgă la gestul suprem.

rei dintre tinerii care și-au pus capăt zilelor sunt din 
Chișinău. Aceștia s-au aruncat în gol.  Doi adolescen
de 15 și 16 ani, au sărit de pe o clădire cu 18 etaje, iar 

conform cercetărilor efectuate de poliție, ar fi luat această 
decizie după ce au participat la jocul respectiv. Celălalt tânăr s
sărit în gol de pe o clădire cu 14 etaje, potrivit stirileprotv.ro

Jocul le cere participanților să efectueze o serie de misiuni, 
printre acestea regăsindu-se și proba de a se arunca în gol.

Ședința de la Primăria din Chișinău a început cu un moment de 
reculegere pentru cei trei tineri. Primarul general al Chi
Dorin Chirtoacă, a spus că a abordat acest subiect în cadrul 
ședinței unei alte ședințe, unde au fost prezen
instituțiilor de învătământ. 

Nu este vorba despre un caz întâmplător, ci de o che
s-a întâmplat din cauza unor jocuri online care sunt 
periculoase și asta duce la cazurile care au avut loc săptămâ
trecuta. Au fost luate o serie de decizii. In urmatoarele zile vor 
fi implementate, inclusiv organizate ședințe cu părinții, pr
și ore de dirigenție, pliante informative distribuite copiilor 
pentru a sesiza asemenea cazuri și pentru a nu se ajunge
tragedii. Cert e că o latură a internetului a devenit periculoas
a spus acesta. 

 

T
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Aproape totul în viaţa noastră se dobândeşte prin obişnuinţă, 
iar această focusare pe agresivitatea din desenele animate, sau 
din jocuri, poate duce la un comportament violent în viaţa 
reală. De cele mai multe ori, în viaţa de zi cu zi, aceştia ajung 

un mod agresiv, chiar şi faţă de partenerii 

Copiii absorb ca un burete informaţiile pe care adulţii le oferă. 
Dacă uiţi un copil câteva ore în faţa televizorului, faci o mare 

eori, în special datorită 
”, a declarat psihoterapeutul Carmen 

Copiilor trebuie să le oferim modele şi activităţi care să le dea 
şi exprime creativitatea, bunătatea, blândeţea şi 
Să nu uităm că ei vor deveni ceea ce noi le 

”, subliniază psihoterapeutul Carmen 

Fenomenul "Balena Albastră": 
țile din Republica Moldova atrag 

ția tinerilor să evite jocul online din 
ți adolescenți s-au 

Republica Moldova le recomandă tinerilor din toată 
lumea să evite jocul online "Balena Albastră", care ar fi 

ți să recurgă la gestul suprem. 

au pus capăt zilelor sunt din 
Doi adolescenți, 

și 16 ani, au sărit de pe o clădire cu 18 etaje, iar 
ție, ar fi luat această 

rticipat la jocul respectiv. Celălalt tânăr s-a 
stirileprotv.ro. 

ților să efectueze o serie de misiuni, 
și proba de a se arunca în gol. 

șinău a început cu un moment de 
ru cei trei tineri. Primarul general al Chișinăului, 

Dorin Chirtoacă, a spus că a abordat acest subiect în cadrul 
, unde au fost prezenți directorii 

or, ci de o chestiune care 
i online care sunt 

la cazurile care au avut loc săptămâna 
trecuta. Au fost luate o serie de decizii. In urmatoarele zile vor 

ședințe cu părinții, precum 
ie, pliante informative distribuite copiilor 

i pentru a nu se ajunge la 
a internetului a devenit periculoasă, 

 

Cutremure provocate de tehnologia 
HAARP în România?

         Nu trece o zi fără să auzim că România a fost iar şi iar 
zdruncinată de câte un cutremur, fie mai mic, fie mai mare. 

curt istoric:  

În 1983, Brooks Agnew, expert în tomografia 
Pământului, folosind doar 30W energie, realiza
tomografii ale scoarţei terestre şi descoperea 
zăcăminte petrolifere şi de gaze în diferite zone ale 
lumii. Acurateţe: 100%! HAARP foloseşte însă... 1 

miliard de waţi, cu care bombardează ionosfera pentru 
„experimente”! Imaginaţi-vă corzile unui pian, cor
straturilor scoarţei terestre. Fiecare strat are propria sa frecvenţă 
de rezonanţă. Se emit fascicule de unde radio în pământ. Când 
acestea sunt reflectate înapoi, ele apar cu frecvenţa specifică a 
straturilor prin care trec. Aşa se poate citi: a
zăcăminte de gaze, acesta e zăcământ de petrol etc. 
numai 30 de wați energie, se poate identifica fiecare frecvenţă 
specifică. Dacă faci asta cu 1 miliard de waţi, întreagă scoarţă se 
va cutremura, încât se va putea provoca... un cut

Programul HAARP (High-frequency Active Auroral Research 
Program – Programul Activ Auroral de Cercetare folosind 
Frecvențe Foarte-Înalte) reprezintă cea mai perfecţionată şi 
eficientă tehnologie contemporană în domeniul războiului. Este 
un program demarat în 1992 la Institutul de Geofizică al 
Universităţii Alaska din Fairbanks, de către Departamentul 
Apărării al Statelor Unite. Acest program ştiinţific are un buget 
anual, recunoscut oficial, de 30 de milioane de dolari, deşi se 
pare că, în realitate, finanţarea este mult mai mare. HAARP este 
conectat la unul dintre cele mai mari calculatoare din lume, iar 
sistemul propriu-zis se află într-o bază militară de lângă 
Gakona, statul Alaska. Acesta constă dintr
speciale, de mare putere, care constituie o teribilă armă 
(geofizică, strategică şi cosmică) de energie dirijată.

Teoria cutremurelor provocate  

România este cunoscută azi ca având o activitate seismică 
destul de intensă. Există însă voci care susţin că aceste 
cutremure atât de dese nu au loc în mod natural, ci sunt mai 
degrabă provocate! Şi de unde să vină cutremurul? Există voci 
care susţin că se fac experimente şi se provoacă cutremure cu 
ajutorul tehnologiei HAARP chiar de pe t
Tehnologia HAARP constă într-un sistem de antene speciale, de 
mare putere, prin care se realizează „controlul modificărilor din 
ionosferă”, care afectează ulterior grav atmosfera şi scoarţa 
terestră. Schimbările climatice dramatice care au afectat în 
ultima vreme România (şi nu numai) sun

S
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Cutremure provocate de tehnologia 
România? 

Emil STRĂINU 

Nu trece o zi fără să auzim că România a fost iar şi iar 
zdruncinată de câte un cutremur, fie mai mic, fie mai mare.  

În 1983, Brooks Agnew, expert în tomografia 
Pământului, folosind doar 30W energie, realiza 
tomografii ale scoarţei terestre şi descoperea 
zăcăminte petrolifere şi de gaze în diferite zone ale 
lumii. Acurateţe: 100%! HAARP foloseşte însă... 1 

miliard de waţi, cu care bombardează ionosfera pentru 
vă corzile unui pian, corespunzând 

straturilor scoarţei terestre. Fiecare strat are propria sa frecvenţă 
de rezonanţă. Se emit fascicule de unde radio în pământ. Când 
acestea sunt reflectate înapoi, ele apar cu frecvenţa specifică a 
straturilor prin care trec. Aşa se poate citi: acestea sunt 
zăcăminte de gaze, acesta e zăcământ de petrol etc. Și aşa, cu 

ți energie, se poate identifica fiecare frecvenţă 
specifică. Dacă faci asta cu 1 miliard de waţi, întreagă scoarţă se 
va cutremura, încât se va putea provoca... un cutremur! 

frequency Active Auroral Research 
Programul Activ Auroral de Cercetare folosind 

) reprezintă cea mai perfecţionată şi 
eficientă tehnologie contemporană în domeniul războiului. Este 

marat în 1992 la Institutul de Geofizică al 
Universităţii Alaska din Fairbanks, de către Departamentul 
Apărării al Statelor Unite. Acest program ştiinţific are un buget 
anual, recunoscut oficial, de 30 de milioane de dolari, deşi se 

finanţarea este mult mai mare. HAARP este 
conectat la unul dintre cele mai mari calculatoare din lume, iar 

o bază militară de lângă 
Gakona, statul Alaska. Acesta constă dintr-un sistem de antene 

are constituie o teribilă armă 
(geofizică, strategică şi cosmică) de energie dirijată. 

România este cunoscută azi ca având o activitate seismică 
destul de intensă. Există însă voci care susţin că aceste 

nu au loc în mod natural, ci sunt mai 
degrabă provocate! Şi de unde să vină cutremurul? Există voci 
care susţin că se fac experimente şi se provoacă cutremure cu 
ajutorul tehnologiei HAARP chiar de pe teritoriul României. 

istem de antene speciale, de 
controlul modificărilor din 

”, care afectează ulterior grav atmosfera şi scoarţa 
terestră. Schimbările climatice dramatice care au afectat în 
ultima vreme România (şi nu numai) sunt puse pe seama acestei 
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tehnologii. Conform generalului Emil Străinu, există, nu 
întâmplător, cel puţin trei astfel de instalaţii active în România, 
cu care ne-am pricopsit odată cu aderarea noastră la UE şi 
NATO. Se spune că aceste instalaţii pot influenţa chiar 
comportamentul uman. Amintiţi-vă de cele 29 de zile fără soare 
din 2014 şi efectul deprimant asupra oamenilor. Cum chemtrails 
sunt actualmente împrăştiate zi de zi asupra marilor oraşe din 
România, iar vremea se schimbă şi ea... brusc, după cum bate... 
aparatul, ne punem firesc întrebarea: Cărui scop servesc aceste 
manipulări ale vremii şi vremurilor? Că de folos, sigur nu ne 
sunt. Instalaţia HAARP, aflată lângă localitatea Corbu din 
judeţul Constanţa, a intrat în funcţiune pe la sfârşitul lui august 
2010, iar de atunci, seismologii români sunt din ce în ce mai 
alarmaţi cu privire la activitatea faliei de la Vrancea și a faliei 
din Dobrogea, de la Sabla, dar şi de faptul că se înregistrează 
seisme în Marea Neagră. Baza din Dobrogea este şi foarte 
aproape de centrala nucleară de la Cernavodă, ceea ce dă alte 
motive de nelinişte opiniei publice. Ministerul Apărării a 
refuzat să răspundă la cererile adresate în legătură cu această 
instalaţie, iar temerile ruşilor în ceea ce o priveşte sunt 
justificate. 

Din Dobrogea se poate emite cu o frecvenţa uriaşă înspre 
ionosferă, cu o reflexie 
asupra Iranului, de pildă, ţară 
în care ar putea fi induse 
schimbări climatice majore, 
cutremure, implicit foamete, 
dar şi, cel mai important, 
mind control (controlul 
minţii) asupra cetăţenilor de 
acolo. Deja se zvoneşte că în 
lumea musulmană, actualele 
revolte, începute în Tunisia 
şi Egipt, războiul din Libia şi 
starea de fapt din Yemen au 
la bază inducerea 
electromagnetică de energii, 
care să determine voinţa indivizilor într-un plan de acţiune 
unitar şi susţinut, adică ceea ce face proiectul HAARP. Şi este 
foarte posibil ca toate acestea să vină de la antenele din 
Dobrogea, mai ales că revoltele locale au izbucnit după 
instalarea acestora şi după cele câteva luni de probe. 

Sistemul este format dintr-un ansamblu de cca 40 de antene, 
dispuse pe două rânduri, aflate în vecinătatea unor containere 
militare, care ar constitui centrul de comandă. Caz concret: 
cutremurul din 2015 cu magnitudine de 4,2 pe scara Richter în 
judeţul Vâlcea, în zona seismică Făgăraş-Câmpulung, care a 
avut loc la o adâncime de numai 2 km. În aceeași zi, la ora 
13:12, a mai avut loc un cutremur, dar în zona seismică 
Vrancea, judeţul Buzău, de mai mică intensitate, respectiv 2,8 
grade pe scara Richter, şi la o adâncime de 110 km. În 
decembrie au mai avut loc două cutremure de peste 4 grade pe 
Richter, ambele în zona seismică Vrancea, unul de 4,1 grade pe 
16 decembrie, şi altul de 4,2 grade pe 18 decembrie. De 

asemenea, un cutremur cu magnitudinea de 4,2 grade pe Richter 
a avut loc pe 15 decembrie, în Marea Neagră. În 2015, cel mai 
puternic seism, cu magnitudinea de 4,9 grade pe scara Richter, 
s-a înregistrat în data de 29 martie, în judeţul Buzău. Cea mai 
importantă mişcare tectonică din România în ultimii ani a fost 
înregistrată în 2014, pe 22 noiembrie, când s-a produs un 
cutremur de 5,7 grade pe scara Richter. 

Există informaţii că folosirea HAARP şi a armelor cu plasmă 
influenţează Terra şi locuitorii săi. HAARP este amplasat în 
Alaska, regiune care înregistrează nu numai cutremure, ci şi 
erupţii vulcanice. Zona dă impresia unui proiect cu scopuri 
academice, dar zvonurile indică posibilitatea utilizării HAARP 
în scopuri militare, cum ar fi perturbarea zborului avioanelor, 
bruierea sistemelor de ghidare ale rachetelor şi ale sistemelor de 
comunicaţii sau chiar... controlul populaţiei. Au apărut 
speculaţii şi privind posibilitatea ca HAARP să se afle în spatele 
isteriei referitoare la încălzirea globală.  

Ar putea HAARP să afecteze vremea? În 1958, consilierul 
prezidenţial Cpt. Howard T. Orville declara că Departmentul 
Apărări al SUA caută metode de a manipula vremea folosind o 
rază electronică pentru a ioniza sau dezioniza atmosfera într-o 
anumită zonă.  

Este scopul tehnologiei HAARP acela de a studia vremea 
pentru a ajuta agricultura sau de a influenţa vremea? În cartea sa 
Angels Dont Play This Haarp: Advances în Tesla Technology 
(Îngerii nu cântă la această haarpă – Cercetări în tehnologia 
Tesla), Nick Begich furnizează date care arată că speculaţiile cu 
privire la HAARP nu sunt 
chiar de domeniul SF.  

Cutremurul din Haiti, cel mai 
puternic din regiune din 1751 
încoace, practic a distrus o ţară 
ai cărei locuitori trăiesc sub 
limita sărăciei, o ţară lovită în 
trecut de patru uragane 
devastatoare. Urmarea: bogaţii 
din casele de cărămidă şi beton 
au fost zdrobiţi, în timp ce 
săracii din corturi au 
supravieţuit. Încearcă natura 
sau Dumnezeu să le comunice 
ceva locuitorilor din Haiti, sau este vorba de o forţă distructivă, 
de fabricaţie umană? În preajma zilei de 12 ianuarie 2010, ziua 
cutremurului, au fost mediatizate mai multe evenimente de 
natură celestă, inclusiv apropierea de Pământ a asteroidului 
2010 AL30. O zonă de circa 2.500 km² s-a putut vedea 
desprinzându-se din banchiza Filchner-Ronne, într-o serie de 
imagini luate pe 12 şi 13 ianuarie 2010. MODIS (Moderate 
Resolution Imaging Spectroradiometer), aflat pe sateliţii NASA 
Terra şi Aqua, a capturat imagini cu gheaţă care se desprinde în 
Antarctica.  
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Simptome resimţite de cei din zona afectată de c

- Cazul 1. Cutremur de 4,3 mai sus de Brezoi (Vâlcea)... L
simţit? 
Senzaţii: Agitaţie, greţuri, nelinişte... câinii urlau ca nebunii... 
M-am certat ca niciodată cu apropiaţii. Vremea a luat
sau oamenii? Ciudată vreme... 

- Cazul 2. De azi dimineaţă mi-a fost rău. Interesant e că în 
jurul orei 21:00, cam când a avut loc cutremurul, răul a dispărut. 
Poate e o coincidenţă, m-a făcut însă atent la acest aspect 
relatarea cu senzaţiile premergătoare cutremurului, ca agitaţie, 
greţuri, nervozitate etc. 

Pânza de apă freatică din zona unde a avut loc cutremurul s
încălzit de la emisiile HAARP, fapt descoperit întâmplător de 
cei care au fântâni. 

Este interesantă coincidenţă între anumite sărbători tradiţionale 
şi folosirea tehnologiei HAARP. 

Ideea de bază a HAARP este generarea de fascicule de electroni 
şi accelerarea acestora pe liniile de câmp electromagnetic 
naturale ale Pământului până aproape de viteza luminii, care să 
formeze astfel o carapace, care nu numai că blochează 
comunicaţiile în întreaga lume, dar poate distruge în plin zbor 
rachete care coboară din spaţiu! Procedeul constă în crearea 
unei găuri în ionosferă cu diametrul de 30 de kilometri şi a unei 
zone de plasmă incandescentă prin care orice ar trece 
avioane etc. – ar fi distruse! O astfel de zonă, în care s
gaură în ionosferă deasupra unei regiuni suprapopulate dintr
ţară inamică, ar provoca iradierea de către radiaţia solară a zonei 
respective, care nu ar mai fi astfel protejată!  

Se spune că nu iese fum fără foc, aşa că aceste zvonuri se pot 
dovedi 100% adevărate. Motive ar fi: al III-lea Război Mondial 
a început demult, iar mijloacele de a îngenunchea duşmanul au 
evoluat enorm şi pot fi mai ascunse decât ne
Cutremurele, dezastrele naturale sau epidemiile sunt mijloace 
de distrugere mult mai eficiente şi mai de durată decât armele.

Pe 25 iunie 2011, un ciudat nor rotativ, dispus pe orizontală, a 
fost vizibil pe o plajă din Florida. A apărut apoi ceva extrem de 
asemănător şi la Eforie Nord, în 2013! Acest gen de fenomene 
apar tot mai des pe întregul glob. 

În ultimii ani asistăm neputincioşi la modificări climatice 
drastice. Ploi torenţiale, vânturi puternice, căderi masive de 
zăpadă, secetă, uragane, cutremure, alunecări de teren. Singura 
explicaţie pe care o primim este legată de încălzirea globală a 
planetei. Posibilitatea folosirii fenomenelor meteo ca armă şi 
manipularea acestora în interes propriu pare a fi pură ficţiune. 
Însă după decenii de controverse, comunitatea ştiinţifică 
internaţională recunoaşte astăzi aproape unanim primejdia 
catastrofală a schimbărilor climatice provocate de mâna omului. 
Manipularea fenomenelor meteorologice ar putea deveni cea 
mai devastatoare tactică în războaiele prezentului. Întrebarea 
este: Cum putem răspunde? Cum contracarăm efectele? Din 
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Simptome resimţite de cei din zona afectată de cutremur:  

Cutremur de 4,3 mai sus de Brezoi (Vâlcea)... L-aţi 

Senzaţii: Agitaţie, greţuri, nelinişte... câinii urlau ca nebunii... 
am certat ca niciodată cu apropiaţii. Vremea a luat-o razna, 

a fost rău. Interesant e că în 
jurul orei 21:00, cam când a avut loc cutremurul, răul a dispărut. 

a făcut însă atent la acest aspect 
relatarea cu senzaţiile premergătoare cutremurului, ca agitaţie, 

Pânza de apă freatică din zona unde a avut loc cutremurul s-a 
încălzit de la emisiile HAARP, fapt descoperit întâmplător de 

Este interesantă coincidenţă între anumite sărbători tradiţionale 

eea de bază a HAARP este generarea de fascicule de electroni 
şi accelerarea acestora pe liniile de câmp electromagnetic 
naturale ale Pământului până aproape de viteza luminii, care să 
formeze astfel o carapace, care nu numai că blochează 

ntreaga lume, dar poate distruge în plin zbor 
rachete care coboară din spaţiu! Procedeul constă în crearea 
unei găuri în ionosferă cu diametrul de 30 de kilometri şi a unei 
zone de plasmă incandescentă prin care orice ar trece – rachete, 

fi distruse! O astfel de zonă, în care s-ar crea o 
gaură în ionosferă deasupra unei regiuni suprapopulate dintr-o 
ţară inamică, ar provoca iradierea de către radiaţia solară a zonei 

ără foc, aşa că aceste zvonuri se pot 
lea Război Mondial 

a început demult, iar mijloacele de a îngenunchea duşmanul au 
evoluat enorm şi pot fi mai ascunse decât ne-am aştepta. 

epidemiile sunt mijloace 
de distrugere mult mai eficiente şi mai de durată decât armele. 

Pe 25 iunie 2011, un ciudat nor rotativ, dispus pe orizontală, a 
fost vizibil pe o plajă din Florida. A apărut apoi ceva extrem de 

2013! Acest gen de fenomene 

În ultimii ani asistăm neputincioşi la modificări climatice 
drastice. Ploi torenţiale, vânturi puternice, căderi masive de 
zăpadă, secetă, uragane, cutremure, alunecări de teren. Singura 

aţie pe care o primim este legată de încălzirea globală a 
planetei. Posibilitatea folosirii fenomenelor meteo ca armă şi 
manipularea acestora în interes propriu pare a fi pură ficţiune. 
Însă după decenii de controverse, comunitatea ştiinţifică 

lă recunoaşte astăzi aproape unanim primejdia 
catastrofală a schimbărilor climatice provocate de mâna omului. 
Manipularea fenomenelor meteorologice ar putea deveni cea 
mai devastatoare tactică în războaiele prezentului. Întrebarea 

Cum contracarăm efectele? Din 

păcate, răspunsul este unul singur: Nu putem! Cel puţin 
deocamdată.  

Doar China a reuşit, se pare, să doboare un avion care împrăştia 
chemtrails deasupra sudului țării, și a prezentat imagini de la 
locul prăbuşirii pe câteva posturi locale. La scurt timp, a 
început, ca din senin, seria de explozii la combinatele sale 
chimice. Aşa că, probabil răspunsul nu
când unii vor scăpa de absolut toate datoriile, asta în urma 
războiului declanşat, cum altfel, tot de ei, şi evident, doar dacă 
vor fi încoronaţi ca învingători. Dacă nu, asta e... Aşa ne
scris, să nu aflăm nici măcar din ce cauză am murit. Singura 
noastră problemă este că în acest război, noi, românii, vom fi 
privilegiaţi de soartă să avem din nou (cum altfel) rolul ingrat 
de carne de tun. 

 

Serviciile secrete rusești confirmă pericolul 
chemtrails

       Chemtrails, sau urme inexplicabile pe cer, sau dâre ale 
morții. La început, s-a crezut că aceste urme sunt inofensive 
și că cei care susțin contrariul alimentează o legendă.

e curând, un specialist în energie solară a constatat că în 
momentul în care se produce acest fenomen panourile 
solare își pierd din putere. 

El consideră că în bună parte, gazele eliminate de anumite 
avioane conțin sulf, sulfură de hidrogen sau bioxid de sulf sau 
aluminiu, care acționează în mod negativ asupra mediului 
înconjurător și a sănătății oamenilor. 

Și pentru a demonta teoria conform căreia aceste urme sunt 
inofensive și că trăim într-o lume a conspir
aducem în discuție un raport al serviciilor secrete de la Kremlin 
în care se arată că un avion al SUA care se afla pe aeroportul 
Pudong, China, a fost împiedicat să decoleze după ce au fost 
descoperite mai multe recipiente umplute cu solu
cu virusul modificat al gripei porcine. 

Potrivit raportului, avionul era echipat cu un sistem sofisticat de 
pulverizare. Sunt voci care susțin că în spatele acestor nefericite 
evenimente se află și anumite companii farmaceutice care 
produc anumite boli ca să-și poată spori vânzările și uriașele 
profituri. 

De ani de zile există bănuiala că starea proastă de sănătate a 
oamenilor, noile boli care au apărut și sunt greu de explicat în 
lumea medicală ar avea drept cauză și fenomenul de chemtrails.

Nu s-a putut explica de ce până în anii 
foarte puține dâre și după anii ʼ90, acest fenomen este tot mai 
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păcate, răspunsul este unul singur: Nu putem! Cel puţin 

Doar China a reuşit, se pare, să doboare un avion care împrăştia 
țării, și a prezentat imagini de la 
posturi locale. La scurt timp, a 

început, ca din senin, seria de explozii la combinatele sale 
chimice. Aşa că, probabil răspunsul nu-l vom afla decât atunci 
când unii vor scăpa de absolut toate datoriile, asta în urma 

de ei, şi evident, doar dacă 
vor fi încoronaţi ca învingători. Dacă nu, asta e... Aşa ne-a fost 
scris, să nu aflăm nici măcar din ce cauză am murit. Singura 
noastră problemă este că în acest război, noi, românii, vom fi 

ou (cum altfel) rolul ingrat 

ști confirmă pericolul 
chemtrails 

Marvin Herndon 

Chemtrails, sau urme inexplicabile pe cer, sau dâre ale 
a crezut că aceste urme sunt inofensive 

țin contrariul alimentează o legendă.  

e curând, un specialist în energie solară a constatat că în 
momentul în care se produce acest fenomen panourile 

El consideră că în bună parte, gazele eliminate de anumite 
țin sulf, sulfură de hidrogen sau bioxid de sulf sau 

ționează în mod negativ asupra mediului 

Și pentru a demonta teoria conform căreia aceste urme sunt 
o lume a conspirațiilor fictive, 

ție un raport al serviciilor secrete de la Kremlin 
în care se arată că un avion al SUA care se afla pe aeroportul 
Pudong, China, a fost împiedicat să decoleze după ce au fost 
descoperite mai multe recipiente umplute cu soluții contaminate 

 

Potrivit raportului, avionul era echipat cu un sistem sofisticat de 
țin că în spatele acestor nefericite 

și anumite companii farmaceutice care 
și poată spori vânzările și uriașele 

De ani de zile există bănuiala că starea proastă de sănătate a 
și sunt greu de explicat în 

și fenomenul de chemtrails. 

a putut explica de ce până în anii ʼ70-ʼ80, avioanele lăsau 
ține dâre și după anii ʼ90, acest fenomen este tot mai 
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evident. Autoritățile susțin că ar fi vorba de dâre de condensare. 
S-a pus întrebarea de ce apar la altitudine joasă? 

Doctorul Marvin Herndon afirmă că există dovezi ale existen
unui program secret guvernamental de geoinginerie, de injectare 
de particule în stratosferă care pun în pericol sănătatea 
oamenilor. 

 

Joaca dementă de-a Dumnezeu: riscurile 
nebănuite ale extincției planificate

 

Claire Hope Cummings

  Există un curent cinic care promovează o tehnologie 
îngrijorătoare, numită gene drive, pentru conservarea 
mediului.  

u e vorba despre cunoscutele „organisme modificare 
genetic” (OMG). Este o tehnologie complet nouă, care 
creează „mutaţii genetice în lanţ” şi ar putea 

reconfigura ecosisteme în moduri greu de imaginat.
Gene drive reprezintă următoarea frontieră a ingineriei genetice 
şi a biologiei de sinteză. Această tehnologie anulează regula 
moştenirii genetice şi face ca o anumită caracteristică (introdusă 
de oameni în ADN-ul organismului, prin tehnologii avansate de 
editare a genomului) să se răspândească la toate generaţiile 
ulterioare şi să influenţeze soarta unor întregi specii.

Este o unealtă biologică cu o putere ascunsă nemaiîntâlnită. Şi 
totuşi, în loc să cântărească atent aspectele etice, ecologice şi 
sociale, mulţi cercetători smintiţi promovează agresiv utilizarea 
tehnologiei în domeniul conservării mediului. 

Una dintre iniţiative îşi propune să protejeze păsările din Insula 
Kauai (Hawaii) prin utilizarea gene drive pentru reducerea 
populaţiei unei specii de ţânţari purtătoare de malarie aviară. Alt 
plan, susţinut de un consorţiu destinat conservării mediului din 
care fac parte instituţii din SUA şi Australia, vrea să extermine 
o specie invazivă de şoareci ce dăunează păsărilor de pe 
anumite insule, prin introducerea şoarecilor modificaţi ce nu pot 
da naştere puilor femelă. Crearea acestui tip de şoarece va fi 
primul pas către aşa numitul Biocontrol Genetic al Rozătoarelor 
Invazive (GBIRd), conceput să producă extincţia deliberată a 
speciilor „dăunătoare”, precum şobolanii, în scopul salvării 
speciilor „favorizate”, de tipul păsărilor ameninţate.

Prezumţia din spatele acestor propuneri pare să fie
omenirea are cunoştinţele, capacitatea şi prudenţa necesare 
pentru a controla natura. În acest scenariu sinistru, oamenii 
programează cum vor ei extincţia pentru a stopa dezastre 
ecologice produse tot de om. 

La Congresul Mondial din Hawaii al Asociaţiei Internaţionale 
pentru Conservarea Naturii (IUCN) mai mulţi conservaţionişti 
şi oameni de ştiinţă au trimis o scrisoare deschisă intitulată 
„Apel pentru conservare a naturii cu conştiinţă

N
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țile susțin că ar fi vorba de dâre de condensare. 
 

Doctorul Marvin Herndon afirmă că există dovezi ale existenței 
unui program secret guvernamental de geoinginerie, de injectare 
de particule în stratosferă care pun în pericol sănătatea 

a Dumnezeu: riscurile 
ției planificate 

 
Claire Hope Cummings 

 
Există un curent cinic care promovează o tehnologie 

, pentru conservarea 

u e vorba despre cunoscutele „organisme modificare 
complet nouă, care 
” şi ar putea 

reconfigura ecosisteme în moduri greu de imaginat. 
reprezintă următoarea frontieră a ingineriei genetice 

şi a biologiei de sinteză. Această tehnologie anulează regula 
enetice şi face ca o anumită caracteristică (introdusă 

ul organismului, prin tehnologii avansate de 
editare a genomului) să se răspândească la toate generaţiile 
ulterioare şi să influenţeze soarta unor întregi specii. 

ică cu o putere ascunsă nemaiîntâlnită. Şi 
totuşi, în loc să cântărească atent aspectele etice, ecologice şi 
sociale, mulţi cercetători smintiţi promovează agresiv utilizarea 

ă protejeze păsările din Insula 
pentru reducerea 

populaţiei unei specii de ţânţari purtătoare de malarie aviară. Alt 
plan, susţinut de un consorţiu destinat conservării mediului din 

A şi Australia, vrea să extermine 
o specie invazivă de şoareci ce dăunează păsărilor de pe 
anumite insule, prin introducerea şoarecilor modificaţi ce nu pot 
da naştere puilor femelă. Crearea acestui tip de şoarece va fi 

rol Genetic al Rozătoarelor 
Invazive (GBIRd), conceput să producă extincţia deliberată a 
speciilor „dăunătoare”, precum şobolanii, în scopul salvării 
speciilor „favorizate”, de tipul păsărilor ameninţate. 

Prezumţia din spatele acestor propuneri pare să fie aceea că 
omenirea are cunoştinţele, capacitatea şi prudenţa necesare 
pentru a controla natura. În acest scenariu sinistru, oamenii 
programează cum vor ei extincţia pentru a stopa dezastre 

ciaţiei Internaţionale 
pentru Conservarea Naturii (IUCN) mai mulţi conservaţionişti 
şi oameni de ştiinţă au trimis o scrisoare deschisă intitulată 

l pentru conservare a naturii cu conştiinţă” în care cer 

oprirea folosirii tehnologiei gene drive
conservare a naturii. Printre semnatarii scrisorii se numără 
celebrul activist de mediu David Suzuki, fizicianul Fritjof 
Capra, Tom Goldtooth de la Indigenous Environmental 
Network şi Nell Newman, pionier al alimentaţiei organice. 
Discuţia a fost reluată la Convenţia Naţiunilor Unite pentru 
Diversitate Biologică din Mexic, din luna decembrie 2016.

Claire Hope Cummings, avocat specializat în probleme de 
mediu, este de părere că nu punem întrebările adecvate.
Privim tehnologia prin prisma inginerilor, care au tendinţa să se 
concentreze pe o singură întrebare: „
mai bună întrebare ar fi „Ce alte efecte are?
şi Angelika Hilbeck, preşedinte al
Scientists for Social and Environmental 
Responsibility (ENSSER). În cazul 
proiectului GBIRd, ne putem 
întreba dacă „şoarecele fără fiice” 
poate ieşi în afara ecosistemul în 
care a fost introdus, aşa cum s-a 
petrecut în cazul culturilor OMG şi 
a somonului de cultură – şi ce s-ar 
putea petrece dacă evadează. Cât 
despre ţânţarii din Hawaii, ne putem 
întreba cum reducerea lor va afecta 
o altă specie pe cale de dispariţie, a 
liliacului sur (Lasiurus cinereus) – 
care se hrăneşte cu ţânţari. 

Ca avocat cu experienţă în domeniul reglementărilor guvernului 
SUA, Claire Hope Cummings afirmă că actualul cadru 
legislativ este complet incapabil să evalueze şi să con
tehnologia gene drive. 

Ca problema să fie şi mai dificilă, media nu a reuşit să educe 
opinia publică în privinţa riscurilor asociate tehnologiilor 
genetice. 
Puţini înţeleg că ingineria genetică a fost creată şi promovată cu 
scopul de a servi drept unealtă pentru controlul biologic şi 
social, spune Lily Kay, istoric al ştiinţei la MIT (Massachusetts 
Institute for Technology). Miza era să îndeplinească o 
„intervenţie socială pe baze ştiinţifice”.

Instrumentele puternice precum modificarea genetică şi 
tehnologia gene drive pot inflama imaginaţia oricui, de la 
militari (pentru arme biologice) la promotori ce sunt în aparenţă 
bine intenţionaţi din domeniul medical (pentru eradicarea 
anumitor boli grave). Chiar unii ecologişti au aceste tendinţe 
mesianice. Realitatea este că nu avem infrastructura intelectuală 
necesară pentru a putea aborda provocările pe care le aduce 
tehnologia gene drive. 

Iar acum se aşteaptă de la noi să ne suspendăm judecata şi să 
credem în promisiunea tehno-elitelor: că vor folosi 
responsabil gene drive, în slujba unor aparent pozitive ţeluri 
ecologiste. Se pare că nu-i nevoie de dezbateri deschise. De ce 
trebuie să credem orbeşte că, de fapt, totul este sub control?
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gene drive în proiectele de 
conservare a naturii. Printre semnatarii scrisorii se numără 
celebrul activist de mediu David Suzuki, fizicianul Fritjof 

Indigenous Environmental 
şi Nell Newman, pionier al alimentaţiei organice. 

Convenţia Naţiunilor Unite pentru 
din Mexic, din luna decembrie 2016. 

Claire Hope Cummings, avocat specializat în probleme de 
punem întrebările adecvate. 

Privim tehnologia prin prisma inginerilor, care au tendinţa să se 
concentreze pe o singură întrebare: „Funcționează?”. Dar, o 

Ce alte efecte are?”, după cum spune 
şi Angelika Hilbeck, preşedinte al European Network of 
Scientists for Social and Environmental 

Ca avocat cu experienţă în domeniul reglementărilor guvernului 
SUA, Claire Hope Cummings afirmă că actualul cadru 
legislativ este complet incapabil să evalueze şi să controleze 

Ca problema să fie şi mai dificilă, media nu a reuşit să educe 
opinia publică în privinţa riscurilor asociate tehnologiilor 

Puţini înţeleg că ingineria genetică a fost creată şi promovată cu 
unealtă pentru controlul biologic şi 

social, spune Lily Kay, istoric al ştiinţei la MIT (Massachusetts 
Institute for Technology). Miza era să îndeplinească o 

”. 

Instrumentele puternice precum modificarea genetică şi 
pot inflama imaginaţia oricui, de la 

militari (pentru arme biologice) la promotori ce sunt în aparenţă 
bine intenţionaţi din domeniul medical (pentru eradicarea 
anumitor boli grave). Chiar unii ecologişti au aceste tendinţe 

Realitatea este că nu avem infrastructura intelectuală 
necesară pentru a putea aborda provocările pe care le aduce 

Iar acum se aşteaptă de la noi să ne suspendăm judecata şi să 
elitelor: că vor folosi 

, în slujba unor aparent pozitive ţeluri 
i nevoie de dezbateri deschise. De ce 

trebuie să credem orbeşte că, de fapt, totul este sub control? 
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Folosirea tehnologiei gene drive în domeniul conservării naturii 
e doar un şiretlic pentru a câştiga acceptarea publică şi o 
aparenţă de reglementare. De ce să expui ceva examinării 
publicului şi posibilelor piedici când poţi să-l strecori pe uşa din 
spate şi să pretinzi că slujeşte binele? Riscurile sunt prea 
evidente pentru adepţii gene drive, ca ei să rişte să vorbească 
despre ele. 

„În cei peste 20 de ani de cercetare şi acoperire media pe 
subiectul tehnologiilor de modificare genetică, credeam că am 
văzut tot ce ţine de falsele promisiuni şi exagerări genera
acest domeniu. Dar gene drive e ceva diferit de tot ce am 
întâlnit până acum şi reprezintă un test major de autocontrol. E 
bine să avem încredere oarbă în ştiinţă sau astfel ne jucăm 
imprudent cu soarta, mizând pe remediile
tehnologice?”, spune Claire Hope Cummings. 

Din fericire putem încă alege. Faptul că gene 
schimba relaţia dintre omenire şi natură e o provocare şi o 
oportunitate. Putem face acum ce trebuia să facem demult şi în 
privinţa tehnologiei nucleare şi a celei transgenice: să acordăm 
mai multă atenţie pericolelor ingeniozităţii umane şi mai mult 
respect geniului naturii. 

 

Documente declasificate ale US Air Force: 
Proiectul 1794 – Farfuria zburătoare 

supersonică menită să doboare 
bombardierele sovietice

       În anul 2012, US Air Force a declasificat o serie de 
documente, printre acestea aflându-se unele care priveau un 
program ultrasecret de construire a unei aeronave sub 
formă de disc („farfurie zburătoare”), capabilă să doboare 
bombardierele sovietice care ar fi atacat America, în timpul 
Războiului Rece.  

mbițiosul program, inițiat în anii ’50, a fost numit 
Project 1794. A fost organizată o echipă de ingineri 
pentru a proiecta și construi o aeronavă discoidală 

capabilă să atingă viteze supersonice la mari altitudini. (Foarte 
probabil, americanii au fost inspirați de un proiect asemănător 
dezvoltat de naziști în timpul celui de-Al Doilea Război 
Mondial.) 

Documentele declasificate arată că se prognoza că noua 
aeronavă va reuși să atingă incredibila viteză Mac

A
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în domeniul conservării naturii 
ar un şiretlic pentru a câştiga acceptarea publică şi o 

De ce să expui ceva examinării 
l strecori pe uşa din 

spate şi să pretinzi că slujeşte binele? Riscurile sunt prea 
, ca ei să rişte să vorbească 

În cei peste 20 de ani de cercetare şi acoperire media pe 
subiectul tehnologiilor de modificare genetică, credeam că am 
văzut tot ce ţine de falsele promisiuni şi exagerări generate de 

e ceva diferit de tot ce am 
întâlnit până acum şi reprezintă un test major de autocontrol. E 
bine să avem încredere oarbă în ştiinţă sau astfel ne jucăm 
imprudent cu soarta, mizând pe remediile-minune 

gene drive poate 
schimba relaţia dintre omenire şi natură e o provocare şi o 
oportunitate. Putem face acum ce trebuia să facem demult şi în 

transgenice: să acordăm 
mai multă atenţie pericolelor ingeniozităţii umane şi mai mult 

Documente declasificate ale US Air Force: 
Farfuria zburătoare 

supersonică menită să doboare 
bombardierele sovietice 

 

În anul 2012, US Air Force a declasificat o serie de 
se unele care priveau un 

program ultrasecret de construire a unei aeronave sub 
”), capabilă să doboare 

ar fi atacat America, în timpul 

țiosul program, inițiat în anii ’50, a fost numit 
. A fost organizată o echipă de ingineri 

și construi o aeronavă discoidală 
altitudini. (Foarte 

ți de un proiect asemănător 
Al Doilea Război 

Documentele declasificate arată că se prognoza că noua 
și să atingă incredibila viteză Mach 3-4. Adică 

de trei-patru ori viteza sunetului. Aeronava trebuia să fie 
capabilă să se ridice la o înălțime de peste 30.000 de metri. 
Costul total estimat al proiectului era de 3.000.000 de dolari 
americani. Adică puțin mai mult de 26.000.000 de dolari 
americani actuali. 

US Air Force a încheiat un contract cu o firmă canadiană (o 
companie care astăzi nu mai există), pentru construirea unei 
aeronave cum alta nu mai existase până atunci. Dacă proiectul 
ar fi fost dus la bun sfârșit, ar fi rezultat un vehic
deplaseze cu o viteză medie de 2600 mile pe oră, prin 
stratosferă. Aeronava ar fi trebuit să poată decola vertical, 
utilizând jeturile de propulsie în vederea stabilizării în zbor.

În documentele declasificate există, se spune, date ce sug
că dezvoltarea programului se desfășura, la un moment dat, 
chiar mai bine decât se anticipase, din punct de vedere al 
performanțelor de zbor ale aeronavei. În aceste condiții, este 
ciudat că proiectul a fost abandonat subit. Costurile continuării 
proiectului nu erau exagerate, având în vedere puterea 
financiară a SUA. 

Din păcate, Proiectul 1764 a fost sistat în decembrie 1961. 
Argumentul principal? Testele efectuate ar fi dus la concluzia că 
„farfuria zburătoare” rezultată era aerodinamic instabilă 
de controlat la viteze mari. Cel pu
oficială. Totuși, așa-zise „nave extraterestre
văzute și chiar filmate în diferite zone ale lumii. De obicei, 
martorii nu relatează că respectivele obiecte zburătoare 
neidentificate sub formă de disc ar fi fost instabile în zbor sau 
că ar fi efectuat mișcări din care să reiasă dificultatea menținerii 
controlului lor în aer. 

Adevărul este că discurile zburătoare aveau destulă vreme să 
evolueze din anii ’50 și până astăzi… î
secret! 
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patru ori viteza sunetului. Aeronava trebuia să fie 
țime de peste 30.000 de metri. 

Costul total estimat al proiectului era de 3.000.000 de dolari 
țin mai mult de 26.000.000 de dolari 

 

US Air Force a încheiat un contract cu o firmă canadiană (o 
companie care astăzi nu mai există), pentru construirea unei 
aeronave cum alta nu mai existase până atunci. Dacă proiectul 

șit, ar fi rezultat un vehicul capabil să se 
deplaseze cu o viteză medie de 2600 mile pe oră, prin 
stratosferă. Aeronava ar fi trebuit să poată decola vertical, 
utilizând jeturile de propulsie în vederea stabilizării în zbor. 

În documentele declasificate există, se spune, date ce sugerează 
șura, la un moment dat, 

chiar mai bine decât se anticipase, din punct de vedere al 
țelor de zbor ale aeronavei. În aceste condiții, este 

ciudat că proiectul a fost abandonat subit. Costurile continuării 
oiectului nu erau exagerate, având în vedere puterea 

a fost sistat în decembrie 1961. 
Argumentul principal? Testele efectuate ar fi dus la concluzia că 

” rezultată era aerodinamic instabilă și greu 
țin aceasta este varianta 

nave extraterestre” sau OZN-uri sunt 
și chiar filmate în diferite zone ale lumii. De obicei, 

martorii nu relatează că respectivele obiecte zburătoare 
dentificate sub formă de disc ar fi fost instabile în zbor sau 

șcări din care să reiasă dificultatea menținerii 

Adevărul este că discurile zburătoare aveau destulă vreme să 
și până astăzi… într-un și mai mare 
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Documente WikiLeaks: Extratere
există și ar fi de acord să ne ajute să 

evoluăm tehnologic 

          Fostul astronaut Edgar Mitchell și John Podesta, nimeni 
altul decât șeful de campanie al candidatului democrat la Casa 
Albă, Hillary Clinton, au avut în anul 2015 un schimb de e
mailuri private extrem de interesant. Potrivit interceptărilor 
realizate de cei de la WikiLeaks, cei doi au discutat despre faptul 
că suntem supravegheați de civilizații „non-violente
vrea să ajute omenirea să evolueze, fiind dispu
tehnologie numită „Punctul Zero de Energie”, însă se tem de 
tendințele noastre agresive. 

Edgar Mitchell a mai scris că extratereștrii nu ar tolera ca o 
forță militară de pe Pământ să se extindă și în spațiu. „
caz vor interveni imediat”. Mai mult, susține că s
inclusiv cu ambasadorul Pamela Hamamoto, 
fostului președinte american Barrack Obama căruia i
tehnologia pe care extratereștrii ar dori să ne-o ofere dacă am fi 
dispuși să renunțăm la conflictele armate. 

Unul dintre aceste e-mailuri: „Dragă John, întrucât în
să părăsești administrația în luna februarie, este urgent să 
stabilim o dată și o oră la care să ne întâlnim și să discutăm 
despre «Punctul Zero de Energie». Colega mea, Terri 
Mansfield, va fi și ea prezentă pentru a ne aduce informații 
despre cunoștințele Vaticanului despre ET. Un alt coleg 
lucrează deja la un tratat spațial în care să includem și Rusia și 
China. Totuși, ținând cont de acțiunile Rusiei din Ucraina, cred 
că ar trebui să găsim o altă cale pentru aducerea păcii în 
Spațiu și pe Pământ. M-am întâlnit cu ambasadorul Pamela 
Hamamoto, prietena președintelui Obama, în data de 4 iulie. În 
cadrul întâlnirii i-am putut menționa despre «Punctul Zero de 
Energie». Cred că o putem câștiga în prezentarea noastră 
pentru președintele Obama.”  

Edgar Mitchell a fost un astronaut american, membru al 
echipajului spațial Apollo 14. Mitchell și-a exprimat public 
opiniile sale potrivit cărora este 90% convins că multe dintre 
miile de obiecte zburătoare neidentificate sau OZN
înregistrate din anii 1940, aparțin unor vizitatori din spa
Mitchell a murit în data de 4 februarie 2016. 
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Documente WikiLeaks: Extratereștrii 
și ar fi de acord să ne ajute să 

și John Podesta, nimeni 
șeful de campanie al candidatului democrat la Casa 

Albă, Hillary Clinton, au avut în anul 2015 un schimb de e-
mailuri private extrem de interesant. Potrivit interceptărilor 

, cei doi au discutat despre faptul 
violente” care ar 

vrea să ajute omenirea să evolueze, fiind dispuși să ne dea o 
”, însă se tem de 

 

ștrii nu ar tolera ca o 
ță militară de pe Pământ să se extindă și în spațiu. „În acest 

ține că s-a întâlnit 
 un apropiat al 

ședinte american Barrack Obama căruia i-a prezentat 
o ofere dacă am fi 

Dragă John, întrucât înțeleg că o 
ști administrația în luna februarie, este urgent să 

și o oră la care să ne întâlnim și să discutăm 
despre «Punctul Zero de Energie». Colega mea, Terri 

și ea prezentă pentru a ne aduce informații 
Vaticanului despre ET. Un alt coleg 

țial în care să includem și Rusia și 
și, ținând cont de acțiunile Rusiei din Ucraina, cred 

că ar trebui să găsim o altă cale pentru aducerea păcii în 
tâlnit cu ambasadorul Pamela 

ședintelui Obama, în data de 4 iulie. În 
ționa despre «Punctul Zero de 
știga în prezentarea noastră 

fost un astronaut american, membru al 
a exprimat public 

opiniile sale potrivit cărora este 90% convins că multe dintre 
miile de obiecte zburătoare neidentificate sau OZN-uri, 

nor vizitatori din spațiu. 

 

Cercetătorii suedezi au găsit un OZN pe 
fundul Mării Baltice! Obiectul datează de 

acum 140.000 de ani

„Incredibil, dar adevărat! Cercetătorii suedezi au găsit la 
aproximativ 100 de metri adâncime, pe fundul apei, epava 
unei nave spaţiale care seamănă cu Millennium Falcon din 
Războiul Stelelor”, scrie click.ro.  

ceanografii au detectat o „anomalie
cartografiat fundul mării. Echipa de cercetători condusă 
de omul de ştiinţă suedez Peter Lindberg a trimis un 

submarin teleghidat cu ajutorul căruia a fost descoperit un corp 
ciudat cu o circumferinţă de 200 de metri şi o formă circulară.

„Se află într-un canion adânc de 25 de metri, de aceea a fost 
dificil să studiem fenomenul. Unii cred că obiectul «anormal» 
de aici datează de acum 140.000 de ani!
cercetătorul Denis Asberg. 

Iniţial cercetătorii au crezut că e vorba de turela unui tun de 
submarin şi ar data din timpul celui de al Doilea Război 
Mondial, însă informaţiile aduse la suprafaţă de submarin au 
infirmat ipoteza. 

 

Specialiști către ONU: «Sunt 100 de 
civilizații extraterestre. Pregătiți

 
Dr. Martin Dominik, Dr. Simon Conway Morris, 

         Nu mai este decât un pas până la întâlnirea cu 
extratereştrii. Cel puţin aşa susţin reprezentanţii Academiei 
de Ştiinţe din Anglia.  

i nu vorbesc de o civilizaţie, ci de o sută chiar.

„Acum nu ne mai întrebăm dacă suntem singuri în 
Univers, ci când ne vom întâlni cu civilizaţiile 
extraterestre”, ne sugerează oamenii de ştiinţă care par 

O

Ş
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Cercetătorii suedezi au găsit un OZN pe 
fundul Mării Baltice! Obiectul datează de 

acum 140.000 de ani! 

Incredibil, dar adevărat! Cercetătorii suedezi au găsit la 
metri adâncime, pe fundul apei, epava 

unei nave spaţiale care seamănă cu Millennium Falcon din 

 

anomalie” în 2012 când au 
cartografiat fundul mării. Echipa de cercetători condusă 

de ştiinţă suedez Peter Lindberg a trimis un 
submarin teleghidat cu ajutorul căruia a fost descoperit un corp 
ciudat cu o circumferinţă de 200 de metri şi o formă circulară. 

un canion adânc de 25 de metri, de aceea a fost 
enomenul. Unii cred că obiectul «anormal» 

de aici datează de acum 140.000 de ani!”, a declarat 

Iniţial cercetătorii au crezut că e vorba de turela unui tun de 
submarin şi ar data din timpul celui de al Doilea Război 

informaţiile aduse la suprafaţă de submarin au 

ști către ONU: «Sunt 100 de 
ții extraterestre. Pregătiți-vă!» 

Dr. Martin Dominik, Dr. Simon Conway Morris,  
Psih. Albert Harrison 

Nu mai este decât un pas până la întâlnirea cu 
extratereştrii. Cel puţin aşa susţin reprezentanţii Academiei 

i nu vorbesc de o civilizaţie, ci de o sută chiar. 

Acum nu ne mai întrebăm dacă suntem singuri în 
ând ne vom întâlni cu civilizaţiile 

”, ne sugerează oamenii de ştiinţă care par 
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destul de încrezători într-o astfel de întâlnire. 

Aceştia au publicat un studiu în revista Philosophical 
Transactions of the Royal 
Society Academy, preluat 
apoi şi de BBC, în care 
vorbesc despre existenţa 
civilizaţiilor extraterestre, 
al căror număr a fost 
estimat la o sută pe baza 
unui calcul propus în 1960 
de astronomul Frank 
Drake, în prezent 
coordonatorul SETI, 
programul pentru căutarea civilizaţiilor extraterestre. 

„În baza cunoscutei ecuaţii Drake, care ajută la determinarea 
numărului de civilizaţii din galaxie şi posibilitatea venirii în 
contact cu ele, putem spune că, în fiecare moment, în Univers 
există între 10 şi 100 de civilizaţii extraterestre”, a declarat dr. 
Martin Dominik, profesor la St. Andrews University. 

Experţii britanici recomandă înfiinţarea în cadrul structurilor 
ONU a unei agenţii speciale competente care să se ocupe de 
problemele legate de aşteptata întâlnire cu civilizaţiile 
extraterestre. 

Dr. Martin Dominik a încercat să ne şi pregătească pentru o 
astfel de întâlnire, sugerând faptul că asemenea civilizaţii nu 
sunt „generatoare de pericole”, aşa cum se crede. 

Teorii privind efectele unei întâlniri de gradul 3  

Oamenii de ştiinţă spun că frica de necunoscut a generat de-a 
lungul timpului o grămadă de ipoteze apocaliptice despre 
întâlnirea cu fiinţele din afara globului terestru. Dacă unii cred 
că un asemenea eveniment este de dorit, alţi oameni de ştiinţă 
spun că ar trebui să evităm pe cât posibil o asemenea întâlnire.  

Simon Conway Morris, Cambridge: „Este foarte multă linişte în 
spaţiu, dar lucrurile nu vor rămâne aşa.” 

Dr. Simon Conway Morris de la Universitatea Cambridge este 
unul dintre oamenii de ştiinţă care au participat la studiul 
menţionat mai sus. Omul de ştiinţă a spus că civilizaţiile 
extraterestre au avut tot timpul să se dezvolte în condiţiile în 
care în Cosmos există cel puţin 100 de miliarde de galaxii, iar 
sistemul nostru solar este tânăr în comparaţie cu restul 
Universului, cu o diferenţă de 9,1 miliarde de ani. Dar dr. 
Morris susţine că o întâlnire cu civilizaţiile extraterestre nu ar 
avea efecte benefice pentru omenire. Asta pentru că ar fi 
interesaţi doar de resursele Terrei. 

Stephen Hawking: „Extratereştrii există, dar nu trebuie să-i 
contactăm.” 

La rândul său şi omul de ştiinţă Stephen Hawking crede că o 
asemenea întâlnire de gradul 3 nu ar fi indicată. Acesta spune că 
este posibil ca extratereştrii să-şi fi irosit toate resursele planetei 
lor şi să încerce să descopere unele noi. „Într-o asemenea 
situaţie, extratereştrii ar putea căuta planete noi pe care să le 
colonizeze. În cazul în care ar intra vreodată în contact cu noi, 
situaţia ar putea fi similară cu descoperirea Americii. Cu toţii 
ştim ce s-a ales de indieni”, a adăugat Hawking. 

Albert Harrison, psiholog: „Poate că ei sunt prea departe de noi 
şi niciodată nu vom reuşi să ne întâlnim unii cu alţii.” 

Acesta este de părere că extratereştrii nu îşi doresc cucerirea 
întregului spaţiu interstelar. Dar îşi fundamentează teoria 
pornind de la ideea că oamenii tind către coexistență paşnică. 
Iar dacă extratereştrii seamănă cu noi, atunci vor împărtăşi şi ei 
aceeaşi atitudine nonviolentă. „Orice este posibil. Ei pot exista, 
însă noi nu ştim exact ce căutăm”, mai spune Harrison. 

Astronomul de la Vatican: Extratereştrii sunt prietenii lui 
Dumnezeu! 

Părintele Gabriel Funes, astronomul şef al Vaticanului, 
mărturiseşte că el crede în existenţa „fraţilor extratereştri” şi că 
omenirea nu este singura formă de viaţă din Univers, ba din 
contră, ar putea fi ultima. Acesta crede în existenţa unei întregi 
comunităţi extraterestre, care este „în strânsă relaţie de 
prietenie cu Creatorul”. 

Ce cred oamenii?  

Sondajele efectuate de-a lungul timpului arată că oamenii nu 
privesc cu teamă o 
posibilă întâlnire cu o 
civilizaţie extraterestră. 

De exemplu, printre 
oamenii obişnuiţi, 86% 
dintre americani sunt de 
părere că extratereştrii 
sunt fiinţe prietenoase. 

Primele „dovezi”  

Obiectele neidentificate şi extratereştrii apar încă din 
Antichitate în picturi, pietroglife sau sculpturi, care par a fi 
mărturia trecerii OZN-urilor pe Terra şi chiar sprijină ideea 
contactului cu lumea extraterestră.  

Mitul cercurilor din lanurile de grâu  

Apar peste tot în lume şi sunt considerate a fi semne lăsate de 
extratereştri pe Pământ! Este vorba despre controversatele 
cercuri din lanurile de grâu. Dar ce sunt cu adevărat aceste 
desene geometrice: fenomene paranormale sau afaceri 
profitabile?  

dezbateridezbateridezbateridezbateri    
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Mulţi sunt tentaţi să spună că SUA reprezintă cea mai vizitată 
zonă de către fiinţele de pe alte planete, însă conform ştirilor 
publicate de-a lungul timpului, „omuleţii verzi” au fost văzuţi 
pe tot globul pământesc, începând cu Panama şi terminând cu 
Pyongyang. 

 

«Experimentul Philadelphia» din Marea
Neagră, cu participare românească

     Timp de mai bine de şase decenii, sute de lucrări apărute 
în întreaga lume au abordat unul dintre cele mai 
controversate experimente efectuate de către armata 
americană în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, mai 
precis în anul 1943, când se presupune că o navă a armatei 
americane a fost teleportată pe o distanţă de 600 de 
kilometri ca urmare a unui experiment ultrasecret numit 
Proiectul Rainbow (Curcubeul), cunoscut publicului sub 
numele de Experimentul Philadelphia.  

diseea experimentului este arhicunoscută, fiind 
prezentată în numeroase lucrări ulterioare 
evenimentului. Rezultatele acestui experiment sunt 

foarte controversate, ca şi experimentul în sine, care este negat 
în totalitate de către Pentagon, dar cercetările în mod sigur nu s
au oprit în acel stadiu, avându-se în vedere evoluţia ştiinţei şi 
tehnicii.  

În continuare vom prezenta un incident petrecut în anul 1994, 
ce pare a avea o legătură cel puţin parţială cu evenimentele 
prezentate anterior. Unele date apărute în presă în luna 
octombrie 1994 anunţau pe spaţii largi desfăşurarea exerciţiilor 
navale din Marea Neagră codificate cu numele 
’94, cu participarea a 10 nave militare din Bulgaria, Grecia, 
Italia, România, Rusia, SUA, Turcia şi Ucraina. Apl
cauză va pune în evidenţă faptul că în prezent se află în 
experimentare, dacă nu chiar în exploatare la trupe, metode „
manipulare a 
spaţiului şi 
timpului”.  

Manevrele 
încep la 23 
octombrie, ora 
10, partea 
română 
participând cu 
distrugătorul 
Mărăşeşti, 
exerciţiul 
continuând şi pe 24 octombrie. Tema exerciţiului de luptă era 
„executarea de foc cu tunurile de 76 mm asupra unei ţinte 
maritime” lansate de la bordul fregatei americane 
unde de fapt era condusă întreaga aplicaţie. Observarea
rezultatelor tragerilor s-a făcut dintr-un elicopter de luptă 
decolat de pe fregata Doyle şi direct de către participanţi. 
Fiecare navă trebuia să tragă asupra ţintei ce marca inamicul 
timp de 8 minute.  

O
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cea mai vizitată 
zonă de către fiinţele de pe alte planete, însă conform ştirilor 

a lungul timpului, „omuleţii verzi” au fost văzuţi 
pe tot globul pământesc, începând cu Panama şi terminând cu 

«Experimentul Philadelphia» din Marea 
Neagră, cu participare românească 

Timp de mai bine de şase decenii, sute de lucrări apărute 
în întreaga lume au abordat unul dintre cele mai 
controversate experimente efectuate de către armata 

al Doilea Război Mondial, mai 
pune că o navă a armatei 

americane a fost teleportată pe o distanţă de 600 de 
kilometri ca urmare a unui experiment ultrasecret numit 

(Curcubeul), cunoscut publicului sub 

diseea experimentului este arhicunoscută, fiind 
prezentată în numeroase lucrări ulterioare 
evenimentului. Rezultatele acestui experiment sunt 

foarte controversate, ca şi experimentul în sine, care este negat 
în mod sigur nu s-

se în vedere evoluţia ştiinţei şi 

În continuare vom prezenta un incident petrecut în anul 1994, 
ce pare a avea o legătură cel puţin parţială cu evenimentele 

te în presă în luna 
octombrie 1994 anunţau pe spaţii largi desfăşurarea exerciţiilor 
navale din Marea Neagră codificate cu numele Sea Partener 

, cu participarea a 10 nave militare din Bulgaria, Grecia, 
Italia, România, Rusia, SUA, Turcia şi Ucraina. Aplicaţia în 
cauză va pune în evidenţă faptul că în prezent se află în 
experimentare, dacă nu chiar în exploatare la trupe, metode „de 

continuând şi pe 24 octombrie. Tema exerciţiului de luptă era 
executarea de foc cu tunurile de 76 mm asupra unei ţinte 

” lansate de la bordul fregatei americane Doyle, de 
unde de fapt era condusă întreaga aplicaţie. Observarea 

un elicopter de luptă 
şi direct de către participanţi. 

Fiecare navă trebuia să tragă asupra ţintei ce marca inamicul 

Elementul surpriză al întregului exerciţiu tactic a
Niciunul dintre trăgători nu a lovit ţinta. Mai mult chiar, corveta 
bulgăreasca Restelnîi se apropie, contrar regulilor stabilite, şi 
execută focul de la o distanţă de numai 3 mile faţă de ţintă, 
distanţă mult inferioară celei regulamentare.
proporţii pentru toţi participanţii – desigur mai puţin pentru 
americani – atunci când constată că dacă se puteau aştepta la 
bruiajul radiolocatorului de descoperire a ţintei şi de dirijare a 
focului, nu se poate explica faptul că ţinta nu est
măcar când este încadrată „la vedere” prin intermediul 
mijloacelor de ochire optice şi optoelectronice. 

Este absolut evident că dacă americanii au venit cu fregata 
Doyle pregătiţi să-şi testeze mijloacele şi capacităţile de apărare 
pasivă a ţintei asupra focului, nu mai puţin pregătiţi au venit şi 
ruşii pentru a-şi testa mijloacele de contracarare a bruiajului 
radiolocatoarelor de dirijare a focului. Oricum, din perspectiva 
analizată interesează nu atât faptul că bruiajul radar al dirijării 
focului a funcţionat sau nu, ci faptul că dirijarea „la vedere”, şi 
prin mijloace optice a focului asupra ţintei nu a avut niciun fel 
de efect pentru niciunul dintre trăgători. 

Explicaţia rezidă în faptul că ţinta se găsea de fapt într
plasare spaţială decât cea care apărea vizibilă în mod virtual. 
Desigur că duelul principalilor protagonişti ai exerciţiului s
derulat între fregata americană Doyle

ruşii (ca şi ceilalţi 6 participanţi) n-au obţinut niciun rezultat. 
Dar, contrar regulilor impuse, văzând că nu au lovit ţinta după 
cele 8 minute regulamentare, ruşii nu se retrag de pe linia de foc 
şi, încercând probabil să colecteze cât mai multe informaţii 
posibile, continuă tragerea timp de încă 30 de minute cu tot 
armamentul de bord, cele peste 150 de salve trase neatingând în 
final nici măcar o dată ţinta. Este evident desigur că, pe 
parcursul celor 30 de minute scurse în afara timpului 
regulamentar legal ordonat, ruşii au căutat să
atât prin vizare telemetrică şi radar a ţintei, pr
vedere, cât şi prin modalităţi combinate. Însă fără niciun 
rezultat.  

După cum se ştie, în materie de invizibilitate a ţintelor navale şi 
aeriene au fost obţinute o serie întreagă de realizări în ceea ce 
priveşte invizibilitatea în spectrul electromagnetic (tehnologia 
Stealth – pentru ţinte terestre, nave maritime şi aeriene). De 
asemenea, sunt cunoscute realizările în ceea ce priveşte 
materialele absorbante şi vopselele antiradar. Tehnologiile 
bruiajului activ sunt deja arhicunoscute chiar şi 
priveşte bruiajul activ de baraj sau prin impulsuri 
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Elementul surpriză al întregului exerciţiu tactic a fost uluitor. 
Niciunul dintre trăgători nu a lovit ţinta. Mai mult chiar, corveta 

se apropie, contrar regulilor stabilite, şi 
execută focul de la o distanţă de numai 3 mile faţă de ţintă, 
distanţă mult inferioară celei regulamentare. Surpriza ia 

desigur mai puţin pentru 
atunci când constată că dacă se puteau aştepta la 

bruiajul radiolocatorului de descoperire a ţintei şi de dirijare a 
focului, nu se poate explica faptul că ţinta nu este lovită nici 
măcar când este încadrată „la vedere” prin intermediul 
mijloacelor de ochire optice şi optoelectronice.  

Este absolut evident că dacă americanii au venit cu fregata 
şi testeze mijloacele şi capacităţile de apărare 

ţintei asupra focului, nu mai puţin pregătiţi au venit şi 
şi testa mijloacele de contracarare a bruiajului 

radiolocatoarelor de dirijare a focului. Oricum, din perspectiva 
analizată interesează nu atât faptul că bruiajul radar al dirijării 
ocului a funcţionat sau nu, ci faptul că dirijarea „la vedere”, şi 
prin mijloace optice a focului asupra ţintei nu a avut niciun fel 
de efect pentru niciunul dintre trăgători.  

Explicaţia rezidă în faptul că ţinta se găsea de fapt într-o altă 
ală decât cea care apărea vizibilă în mod virtual. 

Desigur că duelul principalilor protagonişti ai exerciţiului s-a 
Doyle şi fregata rusă 

Bezucoruznenîi. Date 
fiind miza, cât şi 

importanţa 
exerciţiului, este sigur 
că ruşii au venit dotaţi 
cu tot echipamentul 
electronic de ultimă 
oră de care dispuneau. 
Şi totuşi, aşa se face 
că după scurgerea 
celor 8 minute 
regulamentare nici 

au obţinut niciun rezultat. 
zând că nu au lovit ţinta după 

cele 8 minute regulamentare, ruşii nu se retrag de pe linia de foc 
şi, încercând probabil să colecteze cât mai multe informaţii 
posibile, continuă tragerea timp de încă 30 de minute cu tot 

e salve trase neatingând în 
final nici măcar o dată ţinta. Este evident desigur că, pe 
parcursul celor 30 de minute scurse în afara timpului 
regulamentar legal ordonat, ruşii au căutat să-şi dirijeze focul 
atât prin vizare telemetrică şi radar a ţintei, prin vizare la 
vedere, cât şi prin modalităţi combinate. Însă fără niciun 

După cum se ştie, în materie de invizibilitate a ţintelor navale şi 
aeriene au fost obţinute o serie întreagă de realizări în ceea ce 

ectromagnetic (tehnologia 
pentru ţinte terestre, nave maritime şi aeriene). De 

asemenea, sunt cunoscute realizările în ceea ce priveşte 
materialele absorbante şi vopselele antiradar. Tehnologiile 
bruiajului activ sunt deja arhicunoscute chiar şi în ceea ce 
priveşte bruiajul activ de baraj sau prin impulsuri 
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electromagnetice de foarte mare putere ţintite asupra radarului 
inamic. Or, cu toate aceste tehnici cunoscute, care la rândul lor 
pot fi contracarate cu alte mijloace, cum ar fi telemetrele las
cele cu raze infraroşii, niciunul dintre participanţii la exerciţiul 
pomenit nu a putut atinge ţinta, toate proiectilele trimise fiind 
rateuri.  

Cauza în sine a fenomenului descris a rămas un mister şi la 
peste 10 ani de la eveniment. Specialiştii pa
exerciţiu au încercat câteva explicaţii posibile, astfel: 
proiectilele nu au reuşit să străpungă zona unui spaţiu, „zid” de 
protecţie din jurul ţintei; ţinta nu se afla în locul unde era vizată 
când s-a tras asupra ei (altă amplasare spaţială); ţinta nu se afla 
în locaţia spaţială de foc la momentul respectiv (având altă 
amplasare temporală). Învăţătura care se desprinde din cazul de 
mai sus este aceea că ţinta avea o altă amplasare spaţio
temporală, focul executându-se asupra unei ţinte virtu
Evident că este foarte posibil ca efectul în cauză să fie o 
perfecţionare sau o variantă a Experimentului Philadelphia
aplicată în prezent în tehnologia militară americană. 

Mai multe cărţi referitoare la Experimentul Rainbow
în ultimul timp în Statele Unite, încercându-se să se facă o 
legătură între acest experiment şi un altul dezvoltat în anii ’60
’70 de către armata americană, cunoscut sub numele de 
Proiectul Montauk. Concluziile unui mare număr de savanţi şi 
specialişti militari, atât occidentali, cât şi est-europeni, converg 
spre ideea că experimentul descris, deşi negat de către 
Pentagon, a avut loc şi este perfecţionat în continuare în zilele 
noastre. http://www.yogaesoteric.net 

 

În adâncurile Oceanului Arctic se aude un 
zumzet misterios 

 

         Un sunet misterios a apărut în adâncurile Oceanului 
Arctic, în jurul strâmtorii Fury și Hecla din Canada, și 
nimeni nu știe ce ar putea fi.  

escarii locali sunt îngrijorați datorită faptului că acest 
zgomot alungă fauna din zonă, iar echipele de investigare 
ale armatei canadiene nu au descoperit încă sursa lui. P
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electromagnetice de foarte mare putere ţintite asupra radarului 
inamic. Or, cu toate aceste tehnici cunoscute, care la rândul lor 
pot fi contracarate cu alte mijloace, cum ar fi telemetrele laser şi 
cele cu raze infraroşii, niciunul dintre participanţii la exerciţiul 
pomenit nu a putut atinge ţinta, toate proiectilele trimise fiind 

Cauza în sine a fenomenului descris a rămas un mister şi la 
peste 10 ani de la eveniment. Specialiştii participanţi la 
exerciţiu au încercat câteva explicaţii posibile, astfel: 
proiectilele nu au reuşit să străpungă zona unui spaţiu, „zid” de 
protecţie din jurul ţintei; ţinta nu se afla în locul unde era vizată 

); ţinta nu se afla 
în locaţia spaţială de foc la momentul respectiv (având altă 
amplasare temporală). Învăţătura care se desprinde din cazul de 
mai sus este aceea că ţinta avea o altă amplasare spaţio-

se asupra unei ţinte virtuale. 
Evident că este foarte posibil ca efectul în cauză să fie o 

Experimentului Philadelphia 
aplicată în prezent în tehnologia militară americană.  

la Experimentul Rainbow au apărut 
se să se facă o 

legătură între acest experiment şi un altul dezvoltat în anii ’60-
’70 de către armata americană, cunoscut sub numele de 

. Concluziile unui mare număr de savanţi şi 
europeni, converg 

spre ideea că experimentul descris, deşi negat de către 
Pentagon, a avut loc şi este perfecţionat în continuare în zilele 

În adâncurile Oceanului Arctic se aude un 

 

Un sunet misterios a apărut în adâncurile Oceanului 
și Hecla din Canada, și 

ți datorită faptului că acest 
zgomot alungă fauna din zonă, iar echipele de investigare 
ale armatei canadiene nu au descoperit încă sursa lui.  

Sunetul misterios pare să vină de pe fundul mării, în zona 
strâmtorii Fury și Hecla, un canal îngust în regiunea 
Qikiqtaaluk. Este o zonă îndepărtată, situată la aproximativ 120 
km de cătunul Igloolik. Cunoscută și ca „polynya”, această zonă 
este în mod normal un habitat pentru fauna sălbatică. Dar 
sunetul care se aude destul de puternic
animalele din zonă. Mamiferele marine se bazează pe auz 
pentru a naviga și pot fi destul de sensibile la zgomote 
nefamiliare. Localnicii din zonă, care îşi asigură hrana din 
pescuit și vânătoarea mamiferelor marine, sunt îngrijorați de 
această situație stranie.  

„Acest pasaj este o rută de migra
Groenlanda și, de asemenea, pentru foci
Qulaut pentru CBC. „În mod normal sunt foarte multe 
exemplare în acea zonă. Dar această vară nu s
niciunul.”  

Marina militară canadiană a investigat zona pentru a detecta 
sursa acestui zgomot, survolând strâmtoarea timp de 90 de 
minute cu o ambarcațiune de patrulare maritimă CP
Aurora, echipată cu senzori speciali, însă nu a putut elucida 
misterul apărut peste noapte.  

Teorii despre zumzetul misterios  

În lipsa unei explicații clare, au fost enunțate o serie de teorii cu 
privire la sursa sunetului. S-a presupus că ar fi sunete emise de 
sonar. Baffinland Iron Mines Corporation
extrage minerale din Insula Baffin (Canada), a efectuat o serie 
de prospectări oceanice cu ajutorul sonarului în trecut. Dar 
compania neagă faptul că ar fi făcut acum astfel de prospectări 
în zona afectată.  

Unii au dat vina pe organizaţia ecologistă 
opune vânătorii de mamifere marine, în special de balene. 
Adepții acestei teorii susțin că Greenpeace
mod deliberat zgomotul, pentru a alunga balenele din zonă, 
astfel încât acestea să nu mai fie vânate de localnici. Dar, un 
purtător de cuvânt al Greenpeace a negat o asemenea ipoteză. 
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Sunetul misterios pare să vină de pe fundul mării, în zona 
, un canal îngust în regiunea 

Qikiqtaaluk. Este o zonă îndepărtată, situată la aproximativ 120 
și ca „polynya”, această zonă 

este în mod normal un habitat pentru fauna sălbatică. Dar 
sunetul care se aude destul de puternic pare să fi alungat 
animalele din zonă. Mamiferele marine se bazează pe auz 

și pot fi destul de sensibile la zgomote 
nefamiliare. Localnicii din zonă, care îşi asigură hrana din 

și vânătoarea mamiferelor marine, sunt îngrijorați de 

Acest pasaj este o rută de migrație pentru balenele de 
și, de asemenea, pentru foci” a afirmat George 

În mod normal sunt foarte multe 
exemplare în acea zonă. Dar această vară nu s-a mai văzut 

Marina militară canadiană a investigat zona pentru a detecta 
sursa acestui zgomot, survolând strâmtoarea timp de 90 de 

țiune de patrulare maritimă CP-140 
Aurora, echipată cu senzori speciali, însă nu a putut elucida 

 

ții clare, au fost enunțate o serie de teorii cu 
a presupus că ar fi sunete emise de 

Baffinland Iron Mines Corporation, o companie care 
age minerale din Insula Baffin (Canada), a efectuat o serie 

de prospectări oceanice cu ajutorul sonarului în trecut. Dar 
compania neagă faptul că ar fi făcut acum astfel de prospectări 

Unii au dat vina pe organizaţia ecologistă Greenpeace, care se 
opune vânătorii de mamifere marine, în special de balene. 

Greenpeace ar fi provocat în 
mod deliberat zgomotul, pentru a alunga balenele din zonă, 
astfel încât acestea să nu mai fie vânate de localnici. Dar, un 

a negat o asemenea ipoteză.  
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Armata canadiană a negat, de asemenea, că ar desfă
activitate militară în zonă, care să provoace aceste zgomote. 

O altă ipoteză implică activitatea OZN-urilor. Site
Sightings Daily.com pretinde că zumzetul misterios ar fi putut fi 
provocat de o bază extraterestră subacvatică, pe când alţi 
conspiraţionişti spun că este vorba de o navă spaţială 
extraterestră prăbuşită în apele reci din nordul Canadei. 

Orice ar fi, misterul zgomotului rămâne…  

 

Baza NASA din Florida a recepţionat o 
serie de semnale misterioase provenind din 

centrul Pământului 
 

        

         În august 2016, astronomii ruşi au descoperit nişte 
semnale radio emise de o stea aflată la aproximativ 94 de 
ani-lumină de Pământ.  

 distanţă enormă și ne-am putea întreba când va putea 
omenirea să intre în contact cu ființele inteligente care 
par să se afle atât de departe. Dacă vi se pare aproape 

imposibil, atunci aflaţi că oamenii de ştiinţă au recepţionat 
semnale misterioase provenite și de la distanţe extrem de mici, 
chiar din interiorul Pământului. Baza Cape Canaveral din 
Florida, aparţinând NASA, a recepţionat o serie de semnale a 
căror origine a fost localizată ca 
fiind în centrul Pământului. 

Conform informaţiilor apărute 
într-un articol al revistei Strict 
Secret (Nr. 258/1995), experţii 
sunt de părere că mesajele au fost 
transmise de fiinţe inteligente, 
care dispun de o tehnică foarte 
avansată. 

O persoană care a dorit să-şi păstreze anonimatul a afirmat că 
„orice ar fi (acolo în interiorul Pământului), dispune de o 
tehnologie capabilă să transmită semnale radio la suprafaţă, 
prin sute de kilometri de sol şi rocă. În mod evident, ei ştiu mai 
multe despre noi decât ştim noi despre ei”. 

Prima recepţie a fost făcută în data de 30.10.1994, cu ajutorul 
unui satelit, iar de atunci s-au captat semnale asemănătoare la 
intervale diferite de timp. Transmisiile, făcute într
matematic complex au convins cercetătorii că semnalul în cauză 
a fost emis de fiinţe inteligente. 

 

 

O
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Armata canadiană a negat, de asemenea, că ar desfășura vreo 
activitate militară în zonă, care să provoace aceste zgomote.  

urilor. Site-ul UFO 
pretinde că zumzetul misterios ar fi putut fi 

provocat de o bază extraterestră subacvatică, pe când alţi 
conspiraţionişti spun că este vorba de o navă spaţială 
extraterestră prăbuşită în apele reci din nordul Canadei.  

Baza NASA din Florida a recepţionat o 
serie de semnale misterioase provenind din 

 

În august 2016, astronomii ruşi au descoperit nişte 
semnale radio emise de o stea aflată la aproximativ 94 de 

am putea întreba când va putea 
țele inteligente care 

par să se afle atât de departe. Dacă vi se pare aproape 
imposibil, atunci aflaţi că oamenii de ştiinţă au recepţionat 

și de la distanţe extrem de mici, 
chiar din interiorul Pământului. Baza Cape Canaveral din 

ând NASA, a recepţionat o serie de semnale a 

şi păstreze anonimatul a afirmat că 
orice ar fi (acolo în interiorul Pământului), dispune de o 
tehnologie capabilă să transmită semnale radio la suprafaţă, 

de kilometri de sol şi rocă. În mod evident, ei ştiu mai 

Prima recepţie a fost făcută în data de 30.10.1994, cu ajutorul 
au captat semnale asemănătoare la 
Transmisiile, făcute într-un cod 

matematic complex au convins cercetătorii că semnalul în cauză 

 

Indicatoarele de dezastru. Misterioasele 
lumini care apar înainte de producerea 

unui cutremur. Ce spun exper

Cristiano Ferugia
 
          Există foarte multe legende care vorbesc despre 
apariția unei lumini inexplicabile înainte de producerea 
unui cutremur de mare magnitudine. 

Există aceste lumini cu adevărat? Fizicianul italian Cristiano 
Ferugia a descoperit faptul că despre astfel de lumini ale 
cutremurelor se vorbește încă de acum 2.000 de ani. Mai mult, 
de-a lungul timpului, numeroase fotografii 
în mediul online gata să vină în sprijinul acestei teorii.

Acum oamenii de știință susțin nu doar că aceste lumini sunt 
reale, ci chiar că le pot și explica. Conform cercetătorilor 
americani de la Universitatea Rutgers din New Jersey, luminile 
sunt cauzate de mișcarea plăcilor tectonice care generează o 
sarcină electrică uriașă. 

Pentru a demonstra acest lucru, echipa de cercetare a efectuat un 
experiment simplu: au umplut un recipient cu făină 
mișcat până când au apărut crăpături. În urma mișcării, în 
interior s-a produs o sarcină de 200 de vol

„Nu există niciun mecanism pe care noi să îl cunoa
capabil de a explica crearea sarcinii electrice. Acest lucru 
poate fi o nouă descoperire în fizică
Troy Shinbrot, autor al cercetării. 

Fotografie realizată cu doar câteva clipe înaintea producerii cu
China din anul 2008

În cazul în care acest fenomen se produce de
geologice, granulele de pământ ar putea genera milioane de 
volți. Acest lucru ar putea, la rândul său, să stimuleze apariţia 
fulgerelor în aerul de deasupra, creând un fel de „sistem de 
avertizare” natural. 
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Indicatoarele de dezastru. Misterioasele 
lumini care apar înainte de producerea 

unui cutremur. Ce spun experții 
 

Cristiano Ferugia, Troy Shinbrot 

Există foarte multe legende care vorbesc despre 
ția unei lumini inexplicabile înainte de producerea 

unui cutremur de mare magnitudine.  

Există aceste lumini cu adevărat? Fizicianul italian Cristiano 
a descoperit faptul că despre astfel de lumini ale 

ște încă de acum 2.000 de ani. Mai mult, 
a lungul timpului, numeroase fotografii și filmări au apărut 

în mediul online gata să vină în sprijinul acestei teorii. 

ță susțin nu doar că aceste lumini sunt 
și explica. Conform cercetătorilor 

americani de la Universitatea Rutgers din New Jersey, luminile 
șcarea plăcilor tectonice care generează o 

ru a demonstra acest lucru, echipa de cercetare a efectuat un 
experiment simplu: au umplut un recipient cu făină și l-au 

șcat până când au apărut crăpături. În urma mișcării, în 
a produs o sarcină de 200 de volți. 

care noi să îl cunoaștem a fi 
capabil de a explica crearea sarcinii electrice. Acest lucru 
poate fi o nouă descoperire în fizică”, a declarat profesorul 

 
Fotografie realizată cu doar câteva clipe înaintea producerii cutremurului din 

China din anul 2008 

În cazul în care acest fenomen se produce de-a lungul faliilor 
geologice, granulele de pământ ar putea genera milioane de 

ți. Acest lucru ar putea, la rândul său, să stimuleze apariţia 
creând un fel de „sistem de 
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Fotografie realizată cu doar câteva secunde înainte de a se produce cutremurul 
de la Fukushima 

 

Buletinul electronic cu cip este 
premergătorul implantului de cip, deci se 
apropie îndeplinirea profețiilor biblice?

 

      Proiectul de lege a fost prezentat de ministrul de Interne, 
care i-a asigurat pe cei care se tem de noul act, că nu vor fi 
obligați să folosească documentul cu cip.  

entru ceilalți, schimbarea aduce avantaje, iar noutatea
este că și bebelușii vor putea să aibă noul act.

„Va oferi garanții suplimentare de securitate, fiind un document 
imposibil de falsificat”, a spus Carmen Dan. 

Noile cărți electronice de identitate vor semăna cu cardul 
bancar. Ideea este că îl vom putea folosi peste câ
plătim taxe și impozite. În plus, ne va scăpa de alt plastic.

Caracteristicile cardului de sănătate vor fi preluate de cartea 
electronică de identitate. Practic, nu vom mai folosi cardul iar 
toate datele vor fi incluse în noul buletin, datele fiind stocate cu 
ajutorul unui cip special. 

Cartea de identitate va fi schimbată când expiră cea veche, iar 
cei care se tem că pot fi urmăriți cu ajutorul cip
vor din motive religioase, au libertatea să folosească în 
continuare vechiul tip de document. 

P
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Fotografie realizată cu doar câteva secunde înainte de a se produce cutremurul 

Buletinul electronic cu cip este 
premergătorul implantului de cip, deci se 

r biblice? 

 

Proiectul de lege a fost prezentat de ministrul de Interne, 
a asigurat pe cei care se tem de noul act, că nu vor fi 

ți, schimbarea aduce avantaje, iar noutatea 
și bebelușii vor putea să aibă noul act. 

ții suplimentare de securitate, fiind un document 

ți electronice de identitate vor semăna cu cardul 
losi peste câțiva ani și ca să 

și impozite. În plus, ne va scăpa de alt plastic. 

Caracteristicile cardului de sănătate vor fi preluate de cartea 
electronică de identitate. Practic, nu vom mai folosi cardul iar 

l buletin, datele fiind stocate cu 

Cartea de identitate va fi schimbată când expiră cea veche, iar 
ți cu ajutorul cip-ului, sau nu o 

vor din motive religioase, au libertatea să folosească în 

Noutatea absolută este că această carte de identitate este 
destinată inclusiv bebelușilor. De la 0 la 14 ani, iar valabilitatea 
va fi de doi ani. 

Pentru persoanele cu vârste între 14 și 18 ani, valabilitatea cărții 
de identitate va fi de patru ani. Zece ani va fi valabil noul 
buletin pentru persoanele de peste 18 ani.

„Pentru copiii care nu au încă 12 ani împlini
amprentarea acestora”, a mai spus ministrul de Interne.

Documentul electronic de identitate va cuprinde pe lângă datele 
clasice și amprentele posesorului. Ca să poată începe emiterea 
lui, proiectul de lege trebuie să treacă de dezbaterea publică 
apoi să fie votat de parlamentari. Până atunci, ministrul 
Afacerilor Interne a ținut să elimine un mit: „Persoanele nu pot 
fi urmărite pe baza cip-ului conținut de cartea de identitate.”

 

Gurdjieff - Metoda "EU SUNT"

 

            Gurdjieff a folosit metoda "EU SUNT". Practică 
adânc acest EU SUNT orice ai face. Bei apă, mănânci, 
amintește-ți EU SUNT.  

u uita asta! Când mergi aminte
mersul să fie acolo, dar fii fixat pe EU SUNT EU 
SUNT EU SUNT. Asta să îți fie constant în conștiință. 

Apoi ea va pătrunde și în vis.Gurdjieff a folosit această metodă 
continuu. Discipolul lui cel mai cunoscut, Uspensky, poveste
că atunci când Gurdjieff lucra cu el cu această metodă 
practica de 3 luni neîntrerupt această reamintire a lui EU SUNT
EU SUNT, EU SUNT, totul s-a oprit. Gândurile, visarea, totul 
s-a oprit. Doar o singură notă ca muzic
Dar nu era un efort. Aceasta era o activitate spontană care se 
desfășura. "EU SUNT". Apoi Gurdjieff l
afară din casă. Pentru trei luni el a fost 
i s-a permis să iasă. Apoi Gurdjieff a zis
locuiau într-un orășel rusesc, Tiflis. Au ieșit pe străzi. Uspensky 
scrie în jurnalul său: "Pentru prima dată am putut în
spune Iisus când zice că omul e adormit. Întregul ora
apărea ca fiind adormit. Oamenii se mi
proprietarii de magazine vindeau în somn, clien
somn. Întregul oraș era adormit! M
Numai el era treaz. Întregul oraș dimprejur era adormit. Erau 
furioși, se certau, iubeau, cumpărau, vin
toate." 
Uspensky spune: "Puteam să le văd fe
Centrul interior le lipsea, nu era acolo." El i
"Nu mai vreau să merg acolo. Ce s-a întâmplat cu ora
par adormiți, drogați." 
Gurdjieff i-a spus: "Nimic nu i s-a întâmplat ora
a întâmplat ție. Tu ai fost drogat. Orașul rămâne la fel. E același 
loc în care te-ai mutat acum trei luni. Dar nu ai putut vedea că 
oamenii sunt adormiți pentru că și tu dormeai. Acum poți vedea 

N
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este că această carte de identitate este 
șilor. De la 0 la 14 ani, iar valabilitatea 

și 18 ani, valabilitatea cărții 
entitate va fi de patru ani. Zece ani va fi valabil noul 

buletin pentru persoanele de peste 18 ani. 

„Pentru copiii care nu au încă 12 ani împliniți nu se va solicita 
amprentarea acestora”, a mai spus ministrul de Interne. 

e va cuprinde pe lângă datele 
și amprentele posesorului. Ca să poată începe emiterea 

lui, proiectul de lege trebuie să treacă de dezbaterea publică și 
apoi să fie votat de parlamentari. Până atunci, ministrul 

n mit: „Persoanele nu pot 
ținut de cartea de identitate.” 

Metoda "EU SUNT" 

Gurdjieff a folosit metoda "EU SUNT". Practică 
adânc acest EU SUNT orice ai face. Bei apă, mănânci, 

u uita asta! Când mergi amintește-ți EU SUNT. Lasă 
mersul să fie acolo, dar fii fixat pe EU SUNT EU 

ți fie constant în conștiință. 
și în vis.Gurdjieff a folosit această metodă 

unoscut, Uspensky, povestește 
că atunci când Gurdjieff lucra cu el cu această metodă și el 
practica de 3 luni neîntrerupt această reamintire a lui EU SUNT, 

a oprit. Gândurile, visarea, totul 
a oprit. Doar o singură notă ca muzică a rămas "EU SUNT". 

Dar nu era un efort. Aceasta era o activitate spontană care se 
șura. "EU SUNT". Apoi Gurdjieff l-a chemat pe Uspensky 

afară din casă. Pentru trei luni el a fost ținut închis în casă și nu 
Apoi Gurdjieff a zis "Vino cu mine!" Ei 

șel rusesc, Tiflis. Au ieșit pe străzi. Uspensky 
scrie în jurnalul său: "Pentru prima dată am putut înțelege ce 

sus când zice că omul e adormit. Întregul oraș îmi 
apărea ca fiind adormit. Oamenii se mișcau în somn, 
proprietarii de magazine vindeau în somn, clienții cumpărau în 

ș era adormit! M-am uitat la Gurdjieff. 
ș dimprejur era adormit. Erau 

și, se certau, iubeau, cumpărau, vindeau, făceau una alta, 

Uspensky spune: "Puteam să le văd fețele, ochii, erau adormiți. 
Centrul interior le lipsea, nu era acolo." El i-a zis lui Gurdjieff: 

a întâmplat cu orașul? Toți 

a întâmplat orașului. Ceva ți s-
șul rămâne la fel. E același 

ai mutat acum trei luni. Dar nu ai putut vedea că 
ți pentru că și tu dormeai. Acum poți vedea 
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asta pentru că o anumită calitate a conștiinței ți-a apărut. Cu trei 
luni de practică a lui "EU SUNT" în mod continuu, ai devenit 
conștient într-un timp foarte scurt. Ai devenit treaz! O parte a 
conștiinței tale a trecut dincolo de vis. De aceea poți vedea că 
toți sunt adormiți, morți, se mișcă drogați, ca 
hipnotizați." 
Uspensky spune: "Nu puteam suporta acest fenomen 
adormiți! Orice ar face ei, ei nu-s responsabili pentru acel lucru. 
Nu sunt responsabili! Cum ar putea fi ei responsabili?" A venit 
înapoi la Gurdjieff și l-a întrebat: "Ce e asta? M
cumva? Mi-ai făcut ceva de întregul oraș pare adormit? Nu îmi 
pot crede ochilor!" 
Dar asta se va întâmpla oricui. Dacă îți poți aminti de tine 
însuți, atunci vei ști că nimeni nu își amintește de el însuși, și 
așa se mișcă fiecare. Întreaga lume e adormită.
Dar începe cât timp ești treaz. În fiecare moment în care începi 
"EU SUNT". 
Nu vreau să zic că trebuie să repeți cuvintele "EU SUNT" ci să 
ai simțământul. Îmbăiază-te și simte "EU SUNT". 
atingerea dușului rece să fie acolo, și lasă-te să fii acolo în 
fundal, simțind și amintindu-ți "EU SUNT". Ține minte că nu 
zic că trebuie să repeți verbal "EU SUNT". Poți repeta dar asta 
nu îți va aduce conștiința. Repetarea poate crea chiar mai mult
adormire. Deci acest "EU SUNT", această amintire a lui "EU 
SUNT", nu este o mantra verbală. Simte asta! Fii senzitiv fa
de ființa ta. Când atingi mâna cuiva nu doar atinge
o, simte de asemeni și atingerea ta. Când mănânci, simte
mâncând, în egală măsură. Acest simțământ va pătrunde tot mai 
adânc în mintea ta. 
Într-o zi brusc ești trezit în propriul tău centru, funcționând 
pentru prima dată. Și atunci întreaga lume devine un vis. Și 
atunci știi că visul tău este un vis. Și când știi că vi
vis, el încetează. El încetează dacă e perceput ca ireal.
 

 
 
Și odată ce visul încetează, tu ești un alt om. Vechiul om a 
murit; adormitul este mort. Acea ființă umană ce erai, nu mai 
ești. Pentru prima dată devii conștient. Pentru prima 
întreaga lume care e adormită, tu ești treaz.
trezire, nu mai există suferință. După această trezire, nu mai 
există moarte. Prin această trezire, nu mai există frică. Devii, 
pentru prima oară, liber de toate. Să fii liber de adormire,
de visare, înseamnă să fii liber de orice. Ura, lăcomia, mânia 
toate dispar. Atingi libertatea. Devii doar iubire. 
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Existenţa noastră nu se limitează la 
universul fizic

 

Prof. Dumitru Constantin DULCAN

       Prof. Dr. Dumitru Constantin Dulcan scria în 1981 o 
carte care a bulversat comunitatea ştiinţifică românească şi 
pentru care nici autorităţile n-au fost pregătite: “Inteligenţa 
materiei”.  

upă Revoluţie, au apărut “Somnul raţiunii”, “În 
căutarea sensului pierdut” şi 
toate, prof. Constantin Dulcan cercetează cu acribia 

omului de ştiinţă şi fundamentează ideea unei Conştiinţe 
universale, organizatoare, bazată pe Bine ca Lege Majoră a 
Universului. Concluzia este că existenţa noastră nu se limiteaz
la universul fizic şi că, eliberaţi de “zgura gândurilor negative”, 
oamenii pot ajunge la esenţa lor adevărată, divină.

Cum ați ajuns să fiți preocupat de aceste subiecte devenite 
cărți – Inteligența materiei; Mintea de dincolo, dvs. având o 
formație științifică (medic neurolog și psihiatru, profesor de 
neurologie și neuropsihosomatică)? 

Mai întâi, cărțile citate, chiar dacă au un caracter eseistic, sunt 
în același timp cărți de știință,prezentate într

În al doilea rând, înclinația mea spre cunoa
medicină, ci a vizat toate acele domenii care îmi puteau oferi 
răspunsuri la întrebările mele fundamentale privind originea 
Universului și a vieții, sensul existenței lumii, evoluția sa de la 
prima undă de lumină până la complexitatea anatomică 
funcțională a creierului uman, adică până la momentul în care, 
prin om, materia se gândește pe sine. 

Ce a însemnat „Inteligența materiei” la momentul la care 
ați publicat-o și ce înseamnă astăzi? Cum a reușit să vadă 
lumina tiparului într-o vreme în care cenzura era foarte 
severă, în România anului 1981? 

Cartea a apărut în 1981, dar scriam la ea încă din 1977. Pe 
atunci, nici la noi și nici în altă parte a lumii nu se scrisese ceva 
asemănător, în sensul de descriere a formei de man
unei inteligențe la toate nivelurile de organizare a materiei: 
anorganic prin valențele chimice, organic la nivel mono și 

D
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pluricelular, la nivelul plantelor, al instinctelor, la nivel 
nonverbalizat și verbalizat – ultimul fiind specific ființei umane. 

Afirm cu toată responsabilitatea că descrierea nivelurilor la care 
este reprezentată inteligența este una dintre cele mai originale, 
ca și viziunea mea asupra instinctelor, încă neabordată de 
altcineva în aceeași modalitate. Definirea inteligenței materiei 
ca fiind organizatoare și coordonatoare de univers este, de 
asemenea, întru totul originală. 

Ideea de existență a unei inteligențe în Univers nu este, desigur, 
nouă. O găsim încă de la anticii eleni, în gândirea filozofică 
de mai târziu, în Gnoza de la Princeton, în religii prin termenul 
de “rațiune divină” și la mulți alți comentatori. Știința 
academică recunoaște, de asemenea, existența unei inteligențe 
în natură. Marea problemă este dacă această inteligență 
este cauză sau efect al evoluției. Am avut îndrăzneala să pledez 
pentru statutul de cauză al acestei inteligențe. Pe mine nu m-a 
preocupat prioritatea ideii de inteligență, nu afirmarea acesteia, 
ci demonstrația existenței ei, nu enunțul, ci susținerea ideii. Iar 
această demonstrație nu am redus-o la un enunț, ci am detaliat-o 
pe multe sute de pagini. 

Finalitatea acestei cărți a fost aceea de a realiza o sinteză a 
acelor informații științifice menite să susțină coerența și 
rezonanța lumii de la invizibil la concret, de la cosmos la 
microcosmos, având ca arhitect o inteligență. 

Astăzi s-a scris deja o imensă literatură care subliniază aceeași 
implicare a unei inteligențe în funcționalitatea universului. Este 
suficient să amintim de principiul antropic prin care este 
descrisă posibilitatea de apariție a vieți. Universul pare a fi 
evoluat de o manieră permisivă vieții. Luând în discuție 
elementele esențiale ale cunoașterii, am dorit să găsesc un 
răspuns la întrebările noastre fundamentale și o posibilă cale de 
urmat. 

Apariția cărții a fost posibilă grație unor oameni inteligenți și de 
curaj care și-au asumat, ca și mine, un risc. Titlul inițial – “De 
la superstiție la știință” – a trecut ușor barierele ideologice. 
Când a apărut titlul actual, a fost privit ca o metaforă. Abia în 
campania antiintelectuală din 1982, cerberii ideologici s-au 
trezit. Era însă prea târziu. 

Care au fost consecințele pentru dvs. după publicarea 
cărții? 

În lumea științifică, dar nu numai, a avut un ecou extraordinar. 
În doar două săptămâni s-au epuizat 20.000 de exemplare. A 
fost copiată, dactilografiată, circulând atât în țară, cât și la 
românii din străinătate. Am descris deja opiniile despre carte în 
alte lucrări. 

Din 1982 au început însă anchetele și trecerea sub tăcere –
 și pentru mine, și pentru carte. 

Ce spune “Inteligența materiei”? 

Există o inteligență la toate nivelurile de manifestare a materiei, 
începând de la particulele subatomice din vidul cuantic până la 
fiziologia creierului uman. Ceea ce numim instincte la lumea 
fără limbaj articulat nu sunt decât tezaurizări de inteligență, sau 
programe inteligente. Sunt garanții pe care specia și le ia pentru 
a-și îndeplini propria sa finalitate – autoconservarea și 
reproducerea. 

Cum v-ați continuat apoi aceste idei în volumele ulterioare? 

Mai întâi trebuie spus că în toate cele trei ediții – 1981, 1992 și 
2009 – ale “Inteligenței Materiei”, din respect pentru cititori am 
adus informațiile prezentate la zi. Dacă timpul îmi va permite 
voi proceda la fel cu o a patra ediție a acestei cărți. 

În celelalte volume am abordat alte concepte și informații 
științifice care sunt prezente în spiritualitatea lumii 
contemporane, cum sunt acelea de conștiință cosmică și 
individuală (umană), de experiențe ale morții clinice, de fizică 
modernă, de științe neurocognitive, pe măsura marilor progrese 
realizate în domeniul cunoașterii creierului. 

În volumul “În căutarea sensului pierdut” am analizat, în 
virtutea datelor științifice de care dispunem, condiția biologică 
spirituală și socială a omului actual, sensul și finalitatea 
existenței în contextul global al lumii moderne. 

Popular se spune că “a murit de inimă rea”! Gândim cu 
mintea și simțim cu inima? Există și o minte, și o inimă? 

Da, la ora actuală, mai ales după ce s-au reușit transplantele de 
cord, se vorbește insistent despre o “minte a inimii”. 

S-a constatat că la unii dintre cei care au primit un transplant 
cardiac au apărut manifestări noi de comportament, pe care le 
aveau și cei de la care s-a preluat cordul. S-au scris deja cărți pe 
această temă. 

În prezent se vorbește despre ceea ce a fost numită coerența 
dintre inimă și minte, în sensul coordonării ritmurilor cerebrale 
și cardiace. Cercetătorii de la Institutul Inimii din California au 
publicat în American Journal of Cardiology (1995) un studiu în 
care arătau că axarea gândirii pe o emoție plăcută, pe un 
sentiment de recunoștință și îndeosebi pe un sentiment de iubire 
față de semeni realizează imediat o stare de coerență cardiacă. 
Tot ei precizează că emoțiile pleacă din inimă spre creier, și nu 
invers! 

Menținerea acestei stări de coerență pentru circa 30 de minute 
are numeroase efecte salutare: stabilizează echilibrul dintre 
sistemul nervos simpatic și cel parasimpatic; întărește sistemul 
imunitar; creează un echilibru emoțional. 

Inițiativa aceluiași Institut al Inimii de a coordona coerența 
creier – cord, la mai multe mii de persoane în același timp a 
reușit să reducă cu 25% criminalitatea din orașul Washington pe 
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durata acestui exercițiu și anularea unui bombardament al 
aviației americane în Irak. 

Invers, axarea pe gânduri și emoții cu semnificație negativă 
creează o stare numită haos și este însoțită de toate efectele 
cunoscute ale stresului. În prezent s-a luat, la Institutul 
menționat, inițiativa unui Proiect al Coerenței Globale în scopul 
prevenirii violenței și dizarmoniei la nivel mondial.

Vorbiți în cărțile dvs. de Mintea de dincolo. Există 
argumente care pledează pentru un design universal, un 
creator și un sens în existența omenirii ? 

În cartea Mintea de dincolo, am făcut o sinteză a tuturo
studiilor științifice care au avut ca obiect experiențele morții 
clinice. Da, toate studiile efectuate pledează pentru existen
unei Conștiințe Universale, pentru o origine spirituală a lumii și 
pentru un sens în existența omenirii. 

În cartea “Mintea de dincolo”, prezentați și analizați 
experiențele morții clinice ale unor pacienți? 

Da, sunt date multe exemple de moarte clinică cu trăirea unor 
experiențe pline de semnificație pentru noi. 

http://medicaacademica.ro/2014/03/12/prof-dumitru-constantin
neurolog-existenta-noastra-nu-se-limiteaza-la-universul-fizic/

 

O savantă germană de renume explică 
într-un mod plin de bun-simţ de ce 

existenţa lui Dumnezeu nu este nicidecum 
incompatibilă cu ştiinţa modernă

Barbara Drossel

 
            Profesorul Antony Flew, un savant remarcabil ce a 
străbătut orizonturile filosofiei și ale științei, era inițial 
cunoscut ca fiind unul dintre cei mai renumiți filosofi atei ai 
lumii.  

n urmă cu 50 de ani, la Oxford, el polemiza despre existen
lui Dumnezeu cu scriitorul britanic C.S. Lewis, fiind de 
neclintit în ideea că nu este posibil ca Dumnezeu să existe.Î 
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Barbara Drossel, Nigel Bovey 
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Este cu atât mai semnificativ pentru noi to
viziunea, cât și înțelegerea sa s-au întors practic la 180 de grade, 
astfel încât acesta a admis în cele din urmă că, în realitate, el s
înșelat. Inspirata sa reorientare către Dumnezeu este cu atât mai 
semnificativă cu cât această modificare fundamentală a 
punctului său de vedere nu a fost nicidecum o convertire de 
natură religioasă, sau o urmare a vreunui eveniment marcant 
care să îl fi impactat brusc, prin vreo experien
mistică.  

Dimpotrivă, transformarea viziunii sale s
înțelegerii profunde a noilor descoperiri științifice uluitoare ce 
au apărut în biochimie și în studiul ADN
fi trecute cu vederea.  

Progresele științifice recente dezvăluie, acum mai mult decât 
oricând, complexitatea uluitoare a lumii fizice, iar aceasta nu 
face doar improbabil, ci face chiar imposibil ca toată această 
„complexitate integrată” să fi răsărit dintr
hazard, ori din înșiruirea aleatorie de reușite și de eșecuri din 
cadrul procesului evolutiv.  

Cu alte cuvinte, orice explicație pertinentă și plină de bun
pentru apariția și existența unei astfel de „complexități 
integrate” este în mod implicit necesar să recunoască în 
prealabil existența unui Creator plin de o înțelepciune și de o 
inteligență  neegalabilă, care nu este nimeni altul decât tocmai 
Dumnezeu Tatăl.  

Experiența ulterioară a profesorului Antony Flew a avut virtutea 
de a deschide calea unei înțelegeri superioare în lumea 
științifică modernă. Astfel, un alt savant de vârf a ajuns recent 
să explice cu argumente competente și pline de bun
știința modernă nu mai poate ignora sau nega la nesfârșit 
existența lui Dumnezeu.  

În conversația despre Dumnezeu și despre noua fizică pe care 
Barbara Drossel, profesor de fizică teoretică la Universitatea din 
Darmstadt, Germania, a avut-o cu reporterul Nigel Bovey, 
aceasta afirmă în mod categoric și profund semnificativ: 
„Dumnezeu este și rămâne cea mai plauzibilă explicație a 
existenței universului și a tuturor manifestărilor sale 
misterioase!”  

Vă oferim în continuare spre lectură acest interviu inspirat 
profund semnificativ, ce a fost realizat la începutul anului 2016:

Nigel Bovey: Doamnă profesor, ce este fizica teoretică?

Barbara Drossel: Este vorba despre acel tip de fizică în care se 
operează nu atât prin intermediul experimentelor de laborator, 
cât mai ales cu foaia și creionul în față, sau prin intermediul 
modelelor computerizate. Fizica teoretică se focalizează asupra 
analizei matematice și computerizate pentru a explica de ce și 
cum se petrec anumite fenomene observabile. 

Nigel Bovey: De ce ați ales să studiați științele exacte?

Barbara Drossel: Aveam cam 13 ani când am de
devin om de știință. La vârsta aceea am început, sau cel puțin 
am încercat, să citesc teoria relativită
plăcea să citesc literatură științifico-fantastică, iar profesoara de 
matematică și de fizică era femeie. Ea a fo
mine. Știința mi se părea fascinantă, înțelegerea naturii fiind 
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Este cu atât mai semnificativ pentru noi toți că ulterior atât 
au întors practic la 180 de grade, 

astfel încât acesta a admis în cele din urmă că, în realitate, el s-a 
șelat. Inspirata sa reorientare către Dumnezeu este cu atât mai 

semnificativă cu cât această modificare fundamentală a 
punctului său de vedere nu a fost nicidecum o convertire de 
natură religioasă, sau o urmare a vreunui eveniment marcant 

actat brusc, prin vreo experiență de natură 

Dimpotrivă, transformarea viziunii sale s-a produs ca urmare a 
țelegerii profunde a noilor descoperiri științifice uluitoare ce 

și în studiul ADN-ului, și care nu puteau 

științifice recente dezvăluie, acum mai mult decât 
oricând, complexitatea uluitoare a lumii fizice, iar aceasta nu 
face doar improbabil, ci face chiar imposibil ca toată această 
„complexitate integrată” să fi răsărit dintr-un așa-zis simplu 

șiruirea aleatorie de reușite și de eșecuri din 

ție pertinentă și plină de bun-simț 
ția și existența unei astfel de „complexități 

mplicit necesar să recunoască în 
ța unui Creator plin de o înțelepciune și de o 

neegalabilă, care nu este nimeni altul decât tocmai 

ța ulterioară a profesorului Antony Flew a avut virtutea 
țelegeri superioare în lumea 

științifică modernă. Astfel, un alt savant de vârf a ajuns recent 
și pline de bun-simț de ce 

știința modernă nu mai poate ignora sau nega la nesfârșit 

ția despre Dumnezeu și despre noua fizică pe care 
Barbara Drossel, profesor de fizică teoretică la Universitatea din 

o cu reporterul Nigel Bovey, 
și profund semnificativ: 

și rămâne cea mai plauzibilă explicație a 
ței universului și a tuturor manifestărilor sale 

Vă oferim în continuare spre lectură acest interviu inspirat și 
profund semnificativ, ce a fost realizat la începutul anului 2016: 

Doamnă profesor, ce este fizica teoretică?  

Este vorba despre acel tip de fizică în care se 
operează nu atât prin intermediul experimentelor de laborator, 

și creionul în față, sau prin intermediul 
zate. Fizica teoretică se focalizează asupra 
și computerizate pentru a explica de ce și 

cum se petrec anumite fenomene observabile.  

ți ales să studiați științele exacte?  

Aveam cam 13 ani când am decis că vreau să 
știință. La vârsta aceea am început, sau cel puțin 

am încercat, să citesc teoria relativității a lui Einstein. Îmi 
fantastică, iar profesoara de 

și de fizică era femeie. Ea a fost un model pentru 
Știința mi se părea fascinantă, înțelegerea naturii fiind 
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atât de împlinitoare! În tot ceea ce am făcut și fac sunt mânată 
de dorința sinceră de a înțelege adevărul cel esențial.  

Nigel Bovey: Ca om de știință, lucrați cu legile naturii și cu 
legile universului. Care considerați că este originea acestor 
legi ale naturii și ale universului?  

Barbara Drossel: În opinia mea, legile naturii şi legile 
universului au funcționat încă de la începuturile a tot ceea ce 
există. În general, atunci când mă refer la toate acestea, de 
regulă le numesc legi universale.  

Nigel Bovey: Cât de stabile considerați că sunt aceste legi 
universale?  

Barbara Drossel: Legile fizicii nu reprezintă o reflectare 
exactă și completă a legilor naturii. Legile fizicii, așa cum le 
cunoaștem noi, oamenii, sunt o idealizare, o aproximare a 
legilor naturii. Această aproximare funcționează foarte bine, dar 
nu putem neglija faptul că aceste legi ale fizicii au o validitate 
limitată. De exemplu, legile lui Newton au o serie de limite 
evidente în universul cuantic sau în legătură cu viteza relativistă 
și distanțele cosmice. Dar pentru scopurile de zi cu zi ale vieții 
omului, legile lui Newton funcționează foarte bine, pentru că 
legile fizicii sunt, în cel mai bun caz, aproximări bine adaptate 
într-un anumit context. Tocmai de aceea, consider că noi, 
oamenii, ar trebui să fim mult mai prudenți atunci când ne 
bazăm doar pe ele în ceea ce privește elaborarea viziunii noastre 
ample asupra întregii lumi.  

Având în vedere faptul că aceste legi ale fizicii sunt doar 
aproximări ale unor legi mult mai cuprinzătoare, nu ar trebui să 
le învestim cu o autoritate care, în realitate, le depășește 
capacitatea de cuprindere. În acest sens, oamenii și-au construit 
deja o viziune mecanicistă asupra lumii, pornind tocmai de la 
generalizarea nejustificată a viziunii pe care o oferă legile fizice 
ale lui Newton. Apoi, pe această bază eronată, oamenii au ajuns 
să afirme, ieșind bineînțeles din cadrul specific de aplicabilitate 
al legilor lui Newton,că totul în acest Univers se desfășoară în 
mod determinist. Însă, ulterior, apariția mecanicii cuantice și a 
teoriei moderne a haosului au demonstrat că natura este mult 
mai puțin predictibilă decât au presupus anterior savanții, 
pornind de la generalizarea viziunii mecaniciste newtoniene.  

Știința veritabilă nu neagă nicidecum existența lui 
Dumnezeu  

Nigel Bovey: Este oare la fel ca și în cazul acelor religii sau 
crezuri religioase care tind să își bazeze teologia pe o teorie 
științifică particulară, cu toate că sistemul lor de convingeri și 
de credințe nu ar trebui să se rezume la viziunea ce este 
generată de o anumită teorie științifică?  

Barbara Drossel: Înainte de toate, este necesar să privim cu 
mult discernământ pentru a sesiza care este raportul între 
concluziile științifice, pe de o parte, şi interpretările filosofice 
ori religioase, pe de altă parte.  

Mulți intelectuali materialiști pretind că inexistența lui 
Dumnezeu ar fi o concluzie științifică, sau că dacă o anumită 
idee științifică este adevărată, atunci Dumnezeu nu ar putea să 
existe. Cei care avansează astfel de afirmații lipsite de 
fundament sunt de fapt niște oameni lipsiți de onestitate care, 
cel mai adesea, sunt incapabili să ajungă la o înțelegere justă. În 
realitate, știința veritabilă nu neagă nicidecum existența lui 

Dumnezeu. De asemenea, în niciun caz știința nu afirmă 
inexistența lui Dumnezeu. Aserțiunile de acest gen sunt doar 
niște extrapolări defectuoase și superficiale ale adevărurilor 
științifice. 

Astfel de afirmații hazardate nu sunt decât niște interpretări 
limitate ori, alteori, niște pseudo-generalizări exclusiviste și cel 
mai adesea dogmatice ale adevărurilor ştiinţei. Tocmai de 
aceea, fiecare dintre noi ar trebui să fim mult mai prudenți 
atunci când ne gândim să ne structurăm viziunea pe care o avem 
asupra lumii și a universului pornind de la legile fizicii. 
Interpretarea eronată și neadecvată a acestor legi ale fizicii 
poate conduce la convingeri greșite sau chiar la perpetuarea 
unor dogme care denaturează adevărul și care dau naștere la fel 
de fel de prejudecăți limitatoare, paralizante. 

Nigel Bovey: Care este modelul teoretic preferat de 
dumneavoastră cu privire la originea universului?  

Barbara Drossel: În studiile mele mă bazez pe modelul Big-
Bang-ului, urmat de expansiune, de formarea atomilor de 
hidrogen, a stelelor şi a galaxiilor, acum vreo 13 miliarde de 
ani. Aceasta este explicația științifică pe care o accept şi care 
este, pentru mine, un important sprijin în înțelegerea 
Universului. Ca și creștină, eu cred că Dumnezeu a creat 
universul și că toate legile naturii vin de la El. Eu consider că 
Dumnezeu este sursa primară a tot și a toate cele care există. 
Unii oameni de știință privesc universul și descoperă cu uimire 
și minunare că acesta pare a fi acordat în final în mod perfect 
tocmai pentru ca viața să fie posibilă pe planeta Pământ. 

De exemplu, astronomul Royal Martin Rees argumentează că 
universul este așa cum este tocmai datorită a șase valori 
numerice ce sunt prezente în legile naturii. Alții au sugerat că 
dacă universul e acordat, ar trebui în mod necesar să existe un 
„Acordor înțelept și foarte subtil” și că acesta este tocmai 
Dumnezeu.  

Ca răspuns la acest principiu, astronomul Fred Hoyle, care era 
ateu, a spus că această viziune sună ca o „lucrare plănuită”. 
Însă tot el a recunoscut ulterior că „cineva” trebuie să o fi 
plănuit, şi acela este, în cele din urmă, tot Dumnezeu. Pentru 
mine, cea mai naturală explicație este că Dumnezeu a creat încă 
de la început universul în așa mod încât să existe viața şi 
umanitatea, deci numai El a creat toate condițiile care să facă 
posibile toate acestea.  

Nigel Bovey: Ştiinţa ne spune că elementele chimice care susțin 
viaţa s-au format în stele. Marele Big-Bang e datat în termeni 
de miliarde de ani, în timp ce viața pe Pământ este datată într-
un interval mult mai scurt. De ce considerați că a durat așa de 
mult până la apariția vieții pe planeta Pământ?  

Barbara Drossel: Dumnezeu are la dispoziție foarte mult timp. 
În realitate, am descoperit că Dumnezeu are tot timpul din 
lume! Într-adevăr, El este totodată și dincolo de timp. Procesele 
complexe pe care le-a inițiat la un moment dat sunt de așa 
natură, că este nevoie de miliarde de ani ca o stea să își ardă tot 
hidrogenul, și apoi e necesară următoarea generație de stele, și 
poate chiar o a treia generație. Timpul nu este deloc o limită 
pentru Dumnezeu în tot ceea ce există în acest Univers.  

spiritualitatespiritualitatespiritualitatespiritualitate    
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Nigel Bovey: Am putea oare noi concluziona doar pe baza 
argumentului „acordării fine și subtile” că există cu adevărat 
Dumnezeu?  

Barbara Drossel: Nu neapărat. Acest raționament al acordării 
subtile pline de înțelepciune nu este neapărat o dovadă căreia să 
nu îi poată fi găsite contra-argumente într-o dezbatere 
intelectuală. De altfel, cei sceptici nu duc aproape niciodată 
lipsă de tot felul de contra-argumente. Însă, într-adevăr, nu 
există o știință anume care să concluzioneze că Dumnezeu 
există numai pentru că universul ne apare a fi acordat într-un 
mod extrem de fin. Dar aceasta este o interpretare filosofică 
foarte convingătoare, ce apare ca urmare a observării acestei 
acordări fine, fiind mai degrabă un argument de bun-simț decât 
o demonstrație ce este realizată pe cale rațională.  

Nigel Bovey: În ce măsură oamenii de știință atei folosesc 
noțiunea de universuri multiple sau, altfel spus, noțiunea de 
multivers, ca explicație a prezenței vieții pe planeta Pământ? În 
felul în care înţeleg realitatea, ei nu neagă, de fapt, 
posibilitatea existenței unui Creator al universului?  

Barbara Drossel: Dacă pornim de la premisa că nu există 
Dumnezeu, atunci legile materiei și legile naturii ne apar ca 
fiind realitatea ultimă. Tocmai de aceea, nu este neapărat 
nenatural să concluzionăm că există un multivers. Este 
periculos să atribuim motive altor persoane, dar cred că unii 
oameni îl folosesc ca alternativă la ideea existenței lui 
Dumnezeu. 
Eu nu pot exclude complet ipoteza existenței multiversului, 
doar că în acest moment nu cred că este plauzibilă. Și 
deocamdată nu văd niciun motiv realist pentru care ar trebui 
neapărat să presupunem că există.  

Nigel Bovey: Noii atei din prezent pretind nu doar că legile 
naturii sunt realitatea ultimă, dar și că acestea sunt singura 
realitate existentă. Din această opinie ei trag apoi concluzia că 
nu există Dumnezeu. Are noimă acest mod de a gândi al acestor 
oameni?  

Barbara Drossel: Noii atei consideră că afirmațiile ştiinţifice 
sunt singurele afirmații adevărate. Dar, în realitate, ceea ce este 
esenţial este faptul că o asemenea pretenţie în sine, pe care ei o 
avansează în mod axiomatic, nu poate fi dovedită ştiinţific. 
Promotorii noului ateism nu pot aplica metodele ştiinţifice 
pentru a justifica această afirmație. Acest fapt este în mod 
evident contradictoriu și incoerent. În realitate, viziunea lor 
asupra lumii este mult prea simplistă și restrânsă. 

Nigel Bovey: În ce măsură Big-Bang-ul a avut neapărat nevoie 
de cineva care să îl genereze?  

Barbara Drossel: Din punct de vedere științific există multe 
alte posibilități logice, multe dintre ele fiind situate dincolo de 
știință. Ceea ce noi, oamenii de știință, putem spune cu 
certitudine este doar faptul că acel eveniment s-a petrecut, și că 
de fapt nu știm absolut deloc de ce. Desigur, am putea spune că 
„cineva” sau „ceva” a făcut ca totul să se petreacă astfel. Am 
putea spune că acel ceva este un substrat, cum ar fi un vid 
cuantic, care a cauzat Big-Bang-uri peste tot. Am putea chiar să 
spunem că a existat un ciclu continuu de Big-Bang-uri. Când 
teoria Big-Bang-ului a fost prima dată sugerată, mulți oameni de 
știință au respins-o, pentru că ei credeau că Universul este etern, 
pentru că ei erau convinși că nu există Dumnezeu, și credeau că 

legile fizicii acționau în eternitate. Aceasta era atunci pentru ei 
teoria stării stabile, însă aceasta a avut destinul cu care se 
confruntă toate teoriile: cu timpul, ea a fost apoi depășită. 

Nigel Bovey: Ca specialistă în domeniul fizicii teoretice, puteți 
dovedi afirmații matematice. Teoria multiversului nu a fost 
demonstrată încă. Pornind de la această premisă, puteți dovedi 
că există Dumnezeu?  

Barbara Drossel: Fizica teoretică este o abordare empirică a 
lumii. Numai acele aspecte care pot fi testate și dovedite se 
încadrează în fizică. Singurul domeniu în care putem aduce 
dovezi este ramura matematicii cunoscută că logică, unde o 
dovadă înseamnă că am dedus ceva din ipotezele de la care am 
pornit. În matematică există axiome așa cum sunt, spre 
exemplu, cele din geometrie. Odată ce le-am acceptat, putem 
dovedi multe alte afirmații prin deducții logice, în care 
elementele răspunsului sunt deja conținute în ipoteza de bază. În 
realitate, Dumnezeu nu este nicidecum subiectul cercetării 
ştiinţifice sau al dovezilor matematice, așa că nu Îi putem 
dovedi existența cu aceste mijloace.  

Conștiința noastră poate înțelege legile naturii tocmai 
pentru că Dumnezeu vrea ca noi să Îi înțelegem ideile Sale 
dumnezeiești  

 

Nigel Bovey: Dacă nu dispunem de o dovadă covârșitoare, ce 
motive avem să credem că Dumnezeu există?  

Barbara Drossel: Cred că sunt suficient de multe motive bune, 
înțelepte și pline de bun-simț pentru ca fiecare dintre noi să 
credem în existența lui Dumnezeu. Din punct de vedere 
filosofic, sunt trei modalități prin care fizica ridică anumite 
întrebări mai profunde. În primul rând, se naşte întrebarea: „De 
ce există, de fapt, legile naturii?”. Explicația înțeleaptă și 
perfect naturală ar fi tocmai pentru că există în prealabil un 
Legiuitor. 

În al doilea rând, putem formula întrebarea: „De ce sunt 
conştiinţele noastre capabile să înţeleagă aceste legi?”. Pentru 
mine, răspunsul simplu, plauzibil și perfect convingător este că 
Dumnezeu a vrut ca noi să Îi înțelegem ideile esențiale 
dumnezeiești.  

În al treilea rând, ne putem întreba: „De ce universul este 
structurat în așa fel încât în el poate să apară și să se manifeste 
viața?”.  
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Noi știm că, spre exemplu, constantele fundamentale din fizică 
este necesar să aibă valorile foarte precise pe care le au, altfel 
totul s-ar prăbuși. O explicație pur materialistă ar fi că universul 
nostru este unul dintre multele universuri, în care coeficienții 
diferă. Eu găsesc totuși în teism o explicație mult mai 
plauzibilă. Din punct de vedere spiritual și moral, există 
posibilitatea cunoașterii profunde a existenței binelui absolut și 
a răului, a adevărului dumnezeiesc și a frumuseții. 
În plus, mai există și multe dovezi istorice.  

Credința mea profundă se bazează pe ființa lui Iisus și pe 
Adevărul pe care El l-a revelat în Evanghelii. Eu cred că aceste 
mărturii despre viața lui Iisus, în special cele despre înviere, 
sunt adevărate și din punct de vedere istoric. Apoi, mai este 
experiența formidabilă a nenumărați oameni care, de-a lungul 
istoriei, și-au transformat în totalitate viața în urma întâlnirii 
rodnice, bulversante, pe care au avut-o cu Dumnezeu. Dacă 
astfel de fapte uluitoare ce sunt adeseori miraculoase nu ar fi 
bazate pe o realitate spirituală, asemenea realități care le-au 
transformat acelor oameni viața ar fi complet inexplicabile și de 
neînțeles.  

Nigel Bovey: Ştiinţa ne spune că o mare parte din lumea în 
care trăim funcționează în moduri care sunt invizibile. Credeți 
că a cere cuiva să creadă într-un Creator atotputernic și 
nevăzut ar putea fi, analogic vorbind, comparabil cu a-i cere să 
creadă în existența evidentă, dar nevăzută a energiei electrice?  

Barbara Drossel: În această analogie există câteva similarităţi, 
dar şi câteva diferenţe fundamentale, care nu pot fi neglijate. În 
primul rând, aspectele care sunt investigate prin metodele 
științifice sunt calitativ diferite de întrebările fundamentale 
despre Dumnezeu. Scriitorul C. S. Lewis a spus cândva că el 
crede în Dumnezeu așa cum crede că Soarele a răsărit, și 
aceasta nu numai pentru că el vede soarele, dar și pentru că, în 
lumina Soarelui, el poate vedea alte obiecte. Credința deplină în 
Dumnezeu conferă atât de mult sens atât de multor aspecte ale 
existenței, încât nu poate fi deloc neglijată de către cel care este 
atent la felul în care decurge viața în ansamblul ei.  

Nigel Bovey: Domeniul dumneavoastră principal de cercetare 
și de studiu este fizica statistică. Privind din perspectiva acestei 
ramuri a științei, considerați că noi suntem aici în mod 
intenționat, sau că suntem produsul unui eveniment 
întâmplător?  

Barbara Drossel: Din punct de vedere științific, un proces ce 
implică mult hazard și doar câteva reguli are adeseori efecte 
precise. De fapt, există hazard și reguli în spatele multor modele 
din natură. Putem prezice aceste modele de evoluție ale naturii. 
Chiar dacă procesul evoluției include mult hazard și chiar dacă 
ar avea un caracter aleatoriu, nu putem neapărat să pretindem că 
rezultatul ar fi putut fi cu mult diferit. Sunt câteva aspecte care 
pur şi simplu este necesar să se petreacă. Când un eveniment se 
petrece, cum s-ar spune, „din întâmplare”, aceasta nu înseamnă 
că Dumnezeu nu a vrut să se petreacă așa. Însă acest tip de 
explicație este formulată de la un alt nivel de cunoaștere și de 
înţelegere a vieţii şi a realităţii existente.  

Nigel Bovey: Putem spune că hazardul și scopurile divine nu 
sunt neapărat legate?  

 

Barbara Drossel: Hazardul este doar aparent, și el este implicat 
în procesele biologice. De exemplu, un anumit ovul plus un 
anume spermatozoid m-au făcut pe mine să exist, și nu pe sora 
mea. Într-o anumită accepțiune, suntem cei ce suntem – și nu 
cineva diferit – și s-ar putea spune că am apărut „din hazard”. 
Totuși, aceasta nu înseamnă că Dumnezeu nu ne-a dorit. El a 
dorit umanitatea ca întreg şi ne iubește pe fiecare în parte după 
cum merităm. Noi suntem făcuți ca indivizi ai societății care 
sunt capabili să iubească, care cunosc valorile dumnezeiești și 
care caută un sens adevărat al vieții. În adâncurile sufletelor 
noastre, fiecare dintre noi tânjim după un rost superior 
dumnezeiesc și după accesul real la starea de eternitate. 

Nigel Bovey: Stephen Hawking lucrează în prezent la 
elaborarea unei „teorii a totului” care, în viziunea lui, ar 
unifica cele patru forțe fundamentale ale naturii. Dacă o 
asemenea teorie ar apărea vreodată, considerați că aceasta ar 
sprijini afirmația că știința are la dispoziție toate răspunsurile?  

Barbara Drossel: O teorie unificatoare grandioasă ar spune că 
interacțiunea particulelor elementare determină orice altceva ce 
se petrece la nivel material în univers. Însă asta nu ar însemna 
nicidecum că Dumnezeu nu există, ci că, dacă există un 
Dumnezeu personal, ar trebui să interfereze cu acțiunea 
particulelor și a forțelor, şi cumva să introducă apoi forţe 
adiţionale, ori că El ar fi trebuit să îşi programeze toate acţiunile 
viitoare în chiar starea iniţială a Universului. Eu nu cred că o 
asemenea teorie va fi în curând găsită. În general, o astfel de 
teorie ar putea fi doar o viziune foarte reducționistă asupra 
complexității realității. În plus, oare de ce este necesar ca 
particulele și forțele fundamentale ale electro-magnetismului şi 
ale gravitaţiei să reprezinte realitatea cea mai importantă? 
Aceste particule n-ar fi ceea ce sunt dacă universul nu ar fi avut 
simetriile, legile conservării și gradele de libertate pe care 
observăm că le are. Putem spune că întregul determină părțile, 
și nu invers. Eu am o viziune complet diferită de cea a ştiinţei.  

Nigel Bovey: În filmul intitulat Teoria totului, Stephen Hawking 
afirmă faptul că în prezent cosmologia a devenit un fel de 
religie a ateilor intelectuali. Care este opinia dumneavoastră? 

Barbara Drossel: Consider că orice teorie științifică poate fi 
făcută să devină aproape o religie. Un astfel de proces de 
conversie de la teorie la religie nu se petrece în prezent doar cu 
cosmologia. Am remarcat că așa ceva s-a petrecut deja și cu 
„teoria complexității”. Deoarece universul are în mod 
indubitabil o dimensiune spirituală, există întotdeauna un 
anumit sentiment al venerației și chiar al minunării ce însoţeşte 
contemplarea lui. Însă existența și experimentarea plenară a 
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acestui simț al minunării nu implică nicidecum o contradicție 
între știință și credința în Dumnezeu. Întrebarea fundamentală 
despre existența lui Dumnezeu, întrebarea esențială despre 
realitatea ultimă și despre bazele a tot restul este complet 
diferită de orice fel de teoretizare ştiinţifică. 

Nigel Bovey: Noii atei susțin că evoluția omului este prin 
definiție atee și că, în consecință, ea suplinește nevoia existenței
unui Creator.  

Barbara Drossel: O asemenea viziune atee nu este nicidecum 
una științifică. Este doar evoluționism, așadar este doar o teorie, 
o viziune parțială și limitată a unui grup de oameni care au decis 
să gândească într-un anume mod și care au o an
asupra vieții. Ştiinţa spune că tot ceea ce conţine viaţă are o 
origine comună şi că s-a dezvoltat pe parcursul unui proces de 
durată. Teoria evoluției se preocupă de modul în care speciile s
au transformat și au evoluat de-a lungul timpului. D
să fi apărut concluzia că această viziune ar fi incompatibilă cu 
credința în Dumnezeu? În realitate, pentru cel inteligent nu 
există nicio contradicție aici.  

Afirmațiile noilor atei sunt doar niște simple presupuneri. Ele 
nu au niciun fel de fundament științific, ci doar se folosesc cu 
abilitate de argumentul apartenenței la ştiinţă pentru a conferi o 
aparență de credibilitate. În realitate, afirmaţiile noilor atei nu 
sunt cu adevărat ştiinţă, ci poate cel mult o simplificare extrem 
de aproximativă a adevărurilor şi a metodologiei ştiinţifice. 
Aceste afirmaţii se bazează pe trunchierea semnificaţiei reale a 
multora dintre adevărurile ştiinţei. Eu cred că există numeroase 
motive bune, inteligente și pline de bun-simț pentru ca fiecare 
dintre noi să credem în existența lui Dumnezeu.  

În realitate, credința în Dumnezeu conferă așa de mult sens atât 
de multor aspecte ale vieții noastre, încât este aproape de 
neconceput să trăim toată viața fără a avea din plin o mare 
credință în Dumnezeu.  

 

Ouă  de  Paşte 

 

Virgil  AGHEORGHIESEI 

      În percepţie cosmogonică fiecare religie, fiecare arie 
culturală îşi are teoriile şi miturile proprii cu privire la 
originea universului sau naşterea lumii.  

in această perspectivă Oul este adesea perceput ca 
originea primordială a tuturor începuturilor. Devenind 
peste ani un simbol al regenerării şi al permanenţei 

vieţii, este frecvent asociat cu sărbătorile de renovare a naturii, 
în riturile fertilităţii şi în cele de trecere. Izvoare arheologice 
certe localizează obiceiul de a face cadou ouă colorate, la marile 
sărbători sezoniere, cu multe secole înainte de Hristos. Se 
apreciază că vopsitul acestora vine din vremuri străvechi din 
Persia, primul ou vopsit de care se ştie fiind Oul de struţ punic

D
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Virgil  AGHEORGHIESEI - Huşi 

În percepţie cosmogonică fiecare religie, fiecare arie 
culturală îşi are teoriile şi miturile proprii cu privire la 

in această perspectivă Oul este adesea perceput ca 
iginea primordială a tuturor începuturilor. Devenind 

peste ani un simbol al regenerării şi al permanenţei 
vieţii, este frecvent asociat cu sărbătorile de renovare a naturii, 
în riturile fertilităţii şi în cele de trecere. Izvoare arheologice 

ază obiceiul de a face cadou ouă colorate, la marile 
sărbători sezoniere, cu multe secole înainte de Hristos. Se 
apreciază că vopsitul acestora vine din vremuri străvechi din 

Oul de struţ punic 

din sec. IV-III î.Hr. descoperit în Cartagina. La început ouăle se 
vopseau cu plante în galben – culoarea Soarelui de pe bolta 
Cerului, şi în roşu, culoarea discului solar la Răsărit şi Apus. În 
general egiptenii le asociau cu serbările primăverii: după 
retragerea Nilului, ei ofereau ouă în semn de sacrificiu zeilor. 
tinerii romani aveau obiceiul de a oferi ouă vopsite în roşu, 
împreună cu alte cadouri, la sărbătoarea zeului Ianus. Cu timpul 
acesta a fost preluat pe arii foarte largi, de popoarele nordice ca 
şi de cele de origine slavă etc. În mormintele vechi din Rusia 
sau din Suedia s-au găsit ouă de lut. Ele sunt prezente ca 
simboluri ale fertilităţii în ceremoniile ce însoţesc semănatul sau 
culesul roadelor câmpului. Plugarul finlandez le purta în 
buzunar în timpul semănatului, estonienii mănâncă ouă în 
perioada campaniilor agricole, iar ţăranii noştri îngropau cojile 
de ouă în brazdă sau le aruncau înaintea boilor la 
pornirea plugului, ori le puneau în desaga cu seminţe. Şi 
chinezii, bunăoară, considerau că Cerul şi
un uriaş ou de pasăre: Cerul fiind învelişul Pământului, 
asemănător cojii de ou care înveleşte gălbenuşul. Generalizând, 
mitologia Oului primordial sau Oului cosmic, din care s
lumea a avut o largă circulaţie, acoperind toate con
lumii, motive cosmogonice şi cosmologice aflându
ouăle încondeiate („împistrite”) româneşti, pe care figurează 
luna, soarele, Calea Lactee, flori, peşti etc

      Pe măsură ce credinţele şi ideile religioase au evoluat, 
această imagine arhetipală a fost preluată şi de creştini, care au 
legat-o de taina Patimilor. Astfel, în ritul sărbătorilor Pascale 
oul ocupă un loc aparte, fiind asociat cu viaţa şi învierea. Oul 
colorat şi împodobit este simbolul Mântuitorului, care părăseşte 
mormântul şi se întoarce la viaţă, asemeni puiului de găină ieşit 
din găoace. Folclorul conservă multe legende care ne explică 
obiceiul înroşirii de ouă la Paşte şi cum au devenit acestea un 
simbol al Învierii. În Bucovina şi Basarabia se povesteşte că în 
timpul agoniei Mântuitorului răstignit, Maria şi Maria 
Magdalena au mers să înduplece pe mai marii cetăţii ca să 
înceteze cu groaznicele torturi. Între timp Maria lăsase un coş 
cu ouă la picioarele lui Iisus şi sângele care picura din rănile 
Lui, a înroşit toate ouăle din coş. Văzând asta, Domnul le
celor de faţă: „De acum înainte să faceţi şi voi ouă roşii şi 
împestriţate întru aducere aminte de răstignirea mea, după cum 
am făcut şi eu astăzi”. Şi tot de atunci Maria şi apostolii au luat 
obiceiul să împartă ouă roşii la fiecare sărbătoare a Învierii. La 
noi, în unele regiuni din Transilvania poporul are credinţa că 
ouăle roşii sunt pietrele care au fost aruncate în Iisus, pe drumul 
calvarului. Aceste pietre, atingându
prefăcut în ouă roşii.  

      Obiceiul colorării ouălor este practicat şi astăzi, mai ales la 
popoarele Europei şi Asiei. Spre deosebire de alte ţări 
unde această practică s-a restrâns, tradiţia noastră a înflorit 
continuu, tehnica, materialele folosite şi simbolistica motivelor 
căpătând valoare de artă. Pentru a juca rolul de substitut ritual al 
Mântuitorului, oul este ales în miez de Păresim
miercuri din mijlocul Postului Mare, este colorat şi încondeiat 
în ziua de joi din Săptămâna Patimilor, însă, niciodată în 
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împreună cu alte cadouri, la sărbătoarea zeului Ianus. Cu timpul 
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perioada campaniilor agricole, iar ţăranii noştri îngropau cojile 
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lumea a avut o largă circulaţie, acoperind toate continentele 
lumii, motive cosmogonice şi cosmologice aflându-se şi pe 
ouăle încondeiate („împistrite”) româneşti, pe care figurează 
luna, soarele, Calea Lactee, flori, peşti etc 

Pe măsură ce credinţele şi ideile religioase au evoluat, 
rhetipală a fost preluată şi de creştini, care au 

o de taina Patimilor. Astfel, în ritul sărbătorilor Pascale 
oul ocupă un loc aparte, fiind asociat cu viaţa şi învierea. Oul 
colorat şi împodobit este simbolul Mântuitorului, care părăseşte 

şi se întoarce la viaţă, asemeni puiului de găină ieşit 
din găoace. Folclorul conservă multe legende care ne explică 
obiceiul înroşirii de ouă la Paşte şi cum au devenit acestea un 
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Magdalena au mers să înduplece pe mai marii cetăţii ca să 
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cu ouă la picioarele lui Iisus şi sângele care picura din rănile 

Văzând asta, Domnul le-a spus 
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e atunci Maria şi apostolii au luat 
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a restrâns, tradiţia noastră a înflorit 
continuu, tehnica, materialele folosite şi simbolistica motivelor 
căpătând valoare de artă. Pentru a juca rolul de substitut ritual al 
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miercuri din mijlocul Postului Mare, este colorat şi încondeiat 
în ziua de joi din Săptămâna Patimilor, însă, niciodată în 
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Vinerea Mare, pentru a „fi ucis” prin lovire în cap (Ciocnirea 
ouălor) şi mâncat sacramental în ziua de Paşte. Prin ace
succesiune rituală se perpetua credinţa că timpul şi spaţiul 
moare şi renaşte anual, împreună cu divinitatea.  

      În satele noastre există o bogată terminologie care reflectă 
tehnica încondeiatului: ouă închistrite, împistrite, picurate, 
pictate, împuiate etc. iar tehnicile şi instrumentele folosite sunt 
şi ele la fel de diverse. Practic, obiceiurile şi credinţe
acest ritual sunt nelimitate ca semnificaţie şi varietate zonală. 
Culorile folosite fac şi ele parte din simbolistica momentului. 
Cea roşie reprezintă pe de o parte focul, cu puterea lui 
purificatoare, dar şi sângele lui Iisus care s-a jertfit
pentru mântuirea lumii. Galbenul simbolizează dorin
iluminare şi înţelepciune, albul este culoarea purităţii, verdele 
invocă tinereţea şi inocenţa, iar portocaliul atestă forţa, 
perseverenţa şi ambiţia. Şi ornamentica folosită la decorarea 
ouălor este extrem de bogată şi încărcată de semnificaţii. 
Sintetic, ea este formată din simboluri geometrice, vegetale, 
animale, antropomorfe şi religioase. Dintre simboluri amintim 
că linia dreaptă verticală reprezintă viaţa, linia dreaptă 
orizontală este echivalentă cu moartea, linia dreaptă dublă este 
asociată cu eternitatea, linia cu dreptunghiuri este sinonimă cu 
gândirea şi cunoaşterea, o linie uşor ondulată este apa, cu 
efectul ei purificator, spirala ilustează timpul în relaţia sa cu 
eternitatea, iar spirala dublă redă legătura dintre viaţă şi moarte. 

       Ciocnirea ouălor semnifică sacrificiul divinităţii 
primordiale şi pare a fi un rit moştenit de la primii creştini, care 
îşi dăruiau câte un ou roşu de Paşte, se sărutau şi spuneau: 
„Christos a înviat!”. În popor se spune că după răstignire Pilat 
din Pont a fost invitat, de autorităţile cetăţii, la un ospăţ şi în 
timp ce se pregătea să mănânce un ou, cineva a anunţat că Iisus 
a înviat. La această veste Pilat a răspuns că nu crede în Înviere 
decât dacă oul pe care îl avea în mână se va înroşi. Şi pe lo
s-a înroşit, iar Pilat cuprins de teamă l-a lăsat să cadă. De atunci 
creştinii ciocnesc ouăle înainte de a le mânca. 
este foarte răspândit, mai ales în zonele rurale. Tradiţia populară 
spune că ouăle roşii sunt considerate păzitorii casei şi de aceea 
ele nu trebuie să lipsească. Ciocnitul se face în ziua de Paşte, 
după slujba de Înviere şi ţine tot timpul sărbătorilor până la 
Ispas – la înălţarea Sa la ceruri. Cam peste tot ciocnitul ouălor 
de Paşte, se face între membrii familiei sau între prieteni şi 
cunoscuţi şi are reguli precise: persoana mai în vârstă 
mai multe regiuni de obicei bărbatul, ciocneşte oul de capul 
oului ţinut în mână de partener şi rosteşte cunoscuta formulă 
„Hristos a înviat”, la care se răspunde „Adevărat
familie ciocnesc mai întâi soţul cu soţia, părinţii cu copii, fraţii 
între ei şi prietenii. În prima zi de Paşte se ciocneşte numai „cap 
cu cap”, a doua zi se poate ciocni „cap cu dos”, iar în zilele 
următoare „dos cu dos”. De acest obicei se leagă o mulţime de 
credinţe. Oamenii consideră că ouăle roşii duse la biserică şi 
sfinţite dacă sunt îngropate într-o gospodărie, aceasta este ferită 
de grindină şi piatră. Bătrânii spun că din primul ou ciocnit în 
ziua de Paște trebuie să mănânce toți membrii familiei, pentru a 
fi întotdeauna împreună. Se spune, de asemenea, că trebuie să 
ciocneşti ouă pentru a nu te rătăci în pădure. 
moldovenești există credinţa că cel al cărui ou ciocnit de Paște 
nu se sparge își va găsi sfârșitul înaintea celuilalt. Pe de altă 
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Culorile folosite fac şi ele parte din simbolistica momentului. 
Cea roşie reprezintă pe de o parte focul, cu puterea lui 
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animale, antropomorfe şi religioase. Dintre simboluri amintim 
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eternitatea, linia cu dreptunghiuri este sinonimă cu 
gândirea şi cunoaşterea, o linie uşor ondulată este apa, cu 
efectul ei purificator, spirala ilustează timpul în relaţia sa cu 
eternitatea, iar spirala dublă redă legătura dintre viaţă şi moarte.  

Ciocnirea ouălor semnifică sacrificiul divinităţii 
primordiale şi pare a fi un rit moştenit de la primii creştini, care 
îşi dăruiau câte un ou roşu de Paşte, se sărutau şi spuneau: 
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Tradiţia populară 
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după slujba de Înviere şi ţine tot timpul sărbătorilor până la 

Cam peste tot ciocnitul ouălor 
între prieteni şi 

şi are reguli precise: persoana mai în vârstă – în cele 
de obicei bărbatul, ciocneşte oul de capul 

oului ţinut în mână de partener şi rosteşte cunoscuta formulă 
„Hristos a înviat”, la care se răspunde „Adevărat a înviat”. În 
familie ciocnesc mai întâi soţul cu soţia, părinţii cu copii, fraţii 

prima zi de Paşte se ciocneşte numai „cap 
cu cap”, a doua zi se poate ciocni „cap cu dos”, iar în zilele 

e leagă o mulţime de 
Oamenii consideră că ouăle roşii duse la biserică şi 

o gospodărie, aceasta este ferită 
ătrânii spun că din primul ou ciocnit în 

embrii familiei, pentru a 
Se spune, de asemenea, că trebuie să 

ciocneşti ouă pentru a nu te rătăci în pădure. În unele sate 
ști există credinţa că cel al cărui ou ciocnit de Paște 

a celuilalt. Pe de altă 

parte, dacă spargi oul, vei fi voinic tot anul. 
spargi oul când ciocneşti, vei fi ferit de rele peste an şi vei 
învinge toate răutăţile. O vorbă veche din bătrâni zice că 
ciocnit un ou cu două gălbenușuri în prima zi de Pa
parte de nuntă foarte curând. În tradiţia noastră populară oului 
roşu de la Paşte i se atribuie şi puteri miraculoase, de vindecare, 
de îndepărtare a răului, fiind purtător de sănătate, frumuseţe şi 
spor. Din aceste considerente ţăranii au obiceiul ca în dimineaţa 
din duminica Paştelui   să-şi spele faţa cu apă nouă, sau apă 
neîncepută, în care pun un ou roşu. După consumarea ouălor 
cojile roşii sunt păstrate pentru a fi puse în brazde, la arat, 
existând convingerea că astfel pământul va da rod bun.                                                                                 

 

Categorii de personaje în textul poetic al 

pricesnelor

Prof. înv. primar Mihaela Minodora 

În cadrul pricesnelor, personajele fac parte din 

diferite tipologii, semnificând legătura cu mitologia sau 

simbolistica specifică creștinismului.

erformerii și receptorii creștini reprezintă o primă 

categorie de personaje. De regulă, acestor personaje le 

revine rolul de a întruchipa modele ale competen

ceremoniale. 

Performerii pricesnelor interpretează melodiile atât în 

momente de bucurie, prosperitate 

momente de singurătate, tristețe, suferință, încercări. Prin 

intermediul cântărilor, se aduce slavă lui Dumnezeu pentru 

darurile primite: Mulțumim Tată Sfânt, De când Domnul m

chemat, Osana Fiu iubit, Lăudăm pe Domnul Sfânt: Lăudăm pe 

Domnul Sfânt/ Lăudăm, lăudăm,lăudăm/ Că e bun cu tot 

pământul./noi îl lăudăm, lăudăm, lăudăm/ Căci e bun c

pământul./ Lăudat e dimineața;/ El ne luminează fața/ Lăudat e 

ziua-ntreagă/ El ne face munca dragă...,

ajutorul divin atunci când oamenii trec prin diferite încercări: 

Ruga, Mila numai mila, Ajută-ne măicu

lupta asta grea,/ A diavolului turmă/ S

În cadrul cântărilor cu tematică religioasă, sfin

creștini ocupă un loc deosebit de important. Priceasna acordă o 

atenție deosebită anumitor sfinți și anume acelora care au 

devenit mai familiari poporului român prin autoritate morală 

P

spiritualitatespiritualitatespiritualitatespiritualitate    

Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017 

parte, dacă spargi oul, vei fi voinic tot anul. Dacă se întâmplă să 
spargi oul când ciocneşti, vei fi ferit de rele peste an şi vei 
învinge toate răutăţile. O vorbă veche din bătrâni zice că dacă ai 

în prima zi de Paște, vei avea 
În tradiţia noastră populară oului 

roşu de la Paşte i se atribuie şi puteri miraculoase, de vindecare, 
de îndepărtare a răului, fiind purtător de sănătate, frumuseţe şi 

ente ţăranii au obiceiul ca în dimineaţa 
şi spele faţa cu apă nouă, sau apă 

neîncepută, în care pun un ou roşu. După consumarea ouălor 
cojile roşii sunt păstrate pentru a fi puse în brazde, la arat, 

pământul va da rod bun.                                                                                 

Categorii de personaje în textul poetic al 

pricesnelor                                          

Mihaela Minodora PRODAN 

pricesnelor, personajele fac parte din 

diferite tipologii, semnificând legătura cu mitologia sau 

știnismului. 

și receptorii creștini reprezintă o primă 

categorie de personaje. De regulă, acestor personaje le 

lul de a întruchipa modele ale competenței 

Performerii pricesnelor interpretează melodiile atât în 

momente de bucurie, prosperitate și bunăstare, cât și în 

țe, suferință, încercări. Prin 

aduce slavă lui Dumnezeu pentru 

țumim Tată Sfânt, De când Domnul m-a 

chemat, Osana Fiu iubit, Lăudăm pe Domnul Sfânt: Lăudăm pe 

Domnul Sfânt/ Lăudăm, lăudăm,lăudăm/ Că e bun cu tot 

pământul./noi îl lăudăm, lăudăm, lăudăm/ Căci e bun cu tot 

ța;/ El ne luminează fața/ Lăudat e 

ntreagă/ El ne face munca dragă...,dar se solicită și 

ajutorul divin atunci când oamenii trec prin diferite încercări: 

ne măicuță: Ajută-ne măicuță/ În 

upta asta grea,/ A diavolului turmă/ S-o biruim pe ea. 

În cadrul cântărilor cu tematică religioasă, sfinții 

știni ocupă un loc deosebit de important. Priceasna acordă o 

ție deosebită anumitor sfinți și anume acelora care au 

orului român prin autoritate morală 
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sau respect. Pe lângă familia divină: Dumnezeu, Fiul, Sfântul 

Duh, Maica Domnului, observăm frecvent în cântecele 

religioase prezența proorocilor: Sfântul Ilie, Sfântul Petru, 

Sfântul Ioan Botezătorul; Sfânta Veronica. De asemenea se 

remarcă alte personaje biblice precum: Cleopa și Luca; Marta , 

Maria, Lazăr; cele zece fecioare; fiul risipitor; tânărul bogat; 

fiul rătăcit; fariseul și vameșul; bogatul și Lazăr ; semănătorul. 

       Nu sunt uitați nici voievozii binefăcători ai bisericii 

creștine: Voievodul Ștefan, Constantin Brâncoveanu, Horia. 

       Cele mai multe cântări sunt închinate lui Iisus și Maicii 

Domnului. Celelalte personaje sunt incluse într-un număr 

restrâns de cântări , dată fiind importanța mai scăzută față de 

fecioara Maria și Fiul acesteia. 

       Sfântului Duh i se recunoaste calitatea de dătător de 

viață și de har omului , căruia i-a imprimat o direcție de 

dezvoltare și l-a coordonat pe calea mântuirii: Prea Sfinte Duh 

de viață darnic/ Prea Sfinte-mpărțitor de har. 

       Rugăciunea credincioșilor se îndreaptă spre Sfântul 

Duh, deoarece are putere de regenerare: Făcut-ai sufletele 

noastre /Potir de aur minunat /Și darnic le-ai umplut adâncul 

/Cu harul tău îmbelșugat. Astfel, ei simt nevoia recunoștinței 

cuvenite pentru darurile primite: deschiderea ușii „Slăvitului 

Ierusalim” și „fericirea fără margini”. 

Numai prin nașterea din nou, sfințirea și botezul cu 

Duhul Sfânt numit botezul minunat de foc oamenii se pot 

mântui, căci scris este: Adevărat, adevărat zic ţie: De nu se va 

naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în 

împărăţia lui Dumnezeu (Evanghelia după Ioan , 3:5). 

Imaginea Sfântului Duh este redată cu ajutorul unui 

porumbel, amintind de scena botezului lui Iisus Hristos în cele 

patru Evanghelii. (Matei 3,16, Marcu 1;10, Luca 3,22 și Ioan 

1,32) 

Iisus apare în ipostaza de tată salvator: Noaptea-i grea 

Iisuse/ spinii-s mulți și răi/Te rugăm ajută/ La copiii Tăi(Aici 

stau departe); de slujitor al oamenilor: Eu sunt robul ce slujesc 

tuturor,/ Un om al durerilor(A bătut la ușa ta cineva); de mire: 

Mirele cel divin/ Și de mult așteptat/ Va striga amin și s-a 

terminat (Anii zboară); de ființă indispensabilă: Ah ,cât mă simt 

de bine/ Când e Domnul lângă mine; de păstor și mântuitor. O 

,Iisuse Doamne, bunule Păstor,/ Ajută-mi și mie scump 

Mântuitor (Lângă Tine Doamne); de iertător: El nu se răzbună 

/ L-aud cum s-a rugat/Părinte iartă-le lor, Căci ei nu știu ce 

fac(Mă duc la Gogota); de mângâietor: Iar pe acel tâlhar așa îl 

mângâie:/ Însă astăzi în rai vei fi tu cu mine(Mă duc la 

Gogota); de Dumnezeu Și om, împărat și stăpân arhiereu: Te 

slăvim Preamărit Dumnezeu/ Împărat și Stăpân arhiereu  / Te 

slăvim scump Iisus, Om deplin/ Fiu iubit, Miel injunghiat, Rob 

divin (Osana Fiu iubit); de mamă, tată și frate: Și mamă mi-ești 

și frate/ Și tată Tu Iisus (Străin am fost odată); de bun 

povățuitor: Pe toți dușmanii voștri Din suflet să-i iertați/ Și 

dulce mângâiere/ Cu mine o să gustați (Dacă vrea cineva); de 

Lumina Lumii: Eu sunt Lumina Lumii/ Și cine-mi va urma / Nu 

umblă-n întuneric/ Doar pace va afla.( Dacă vrea cineva); de 

Cale, Adevăr și Viață: Eu sunt al lumii Adevăr/ Vă chem să mă 

urmați/ În fapte, gând și-n vorbă/ De mine s-ascultați (Dacă 

vrea cineva); de prezicător: Trebuie să se-mplinească/ Cele ce 

s-au scris;/ Voi fi judecat la moarte/ Și pe cruce-ntins (Era 

seară liniștită); de Pâinea vieții: Eu sunt pâinea ce s-a frânt/ 

Lumii întregi (A bătut la ușa ta cineva); de vindecător: Orbii 

încep a vedea /El i-a vindecat.(De când Domnul m-a chemat). 

Apelativele adresate lui Iisus de către performeri 

semnifică prețuirea acestuia , dar și dorința de prietenie cu 

divinitatea , pe care și-o doresc din tot sufletul, acest lucru 

observându-se din tonul familiar, intim: „blândul nostru păstor”, 

„cerescul Miel”, „Iisuse scump”, „al meu Mângâietor”, „iubit 

Iisus”, „prea dulcele Iisus”, „Domnul meu iubit”. În foarte 

multe cântări , Iisus este perceput ca un prieten de nădejde în 

care creștinii își pun toată încrederea. 

Lui Dumnezeu i se recunoaște atributul vechimii și al 

bunătății: Tatăl nostru din vecie /Bunul Dumnezeu (Care-i 

rostul vieții); tot El este cel care poarta de grijă oamenilor , dar 

și animalelor: Că n-au minte luminată/ Și mâini de-ajutor/ 

Domnul însă grijă poartă/ Pentru hrana lor. Pentru a duce o 

viață liniștită și lipsită de griji , tot ce trebuie să facem este să 

spiritualitatespiritualitatespiritualitatespiritualitate    



 

        267267267267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017 
       

 

respectăm cele zece porunci: Fă ce Domnu-a poruncit/ Și-ai să 

trăiești bine. 

Însă fericirea supremă nu se poate afla decât în rai: 

Fericit în cer vei fi /Sus la Dumnezeu. 

Numele lui Dumnezeu este adesea confundat cu cel al 

fiului său, Iisus: Doamne câtă mângâiere/Îmi aduci tu în 

durere/Iisuse iubit (Când e Domnul lângă mine). 

Însușirile lui Dumnezeu sunt așezate în versuri 

accesibile încărcate de afectivitate și admirație. Printre acestea 

putem enunța: înțelepciunea: Vino,vino azi te cheamă/ Glasul 

celui sfânt/ Să bei apa fără plată/ Apa de Cuvânt; infinitul: Că 

eu am cunoscut/ Că este mare Domnul, Aliluia! Și Domnul 

nostru peste tot/ Ce este viu,zicând: Aliluia! (Polieleul); 

suveranitatea: Către tine Doamne plec genunchii mei/ Numai tu 

Stăpâne nu m-ai părăsit.(Pentru Tine Doamne); sfințenia. Șapte 

îngeri,șapte Îngeri,/ Am văzut zburând/ De la tronul, de la 

tronul;/ Tatălui cel Sfânt.(Deșteptarea); omnisciență: Eu nu știu 

Doamne viitorul/ Dar știu că el e-n mâna ta /Ajută-mi să nu uit 

aceasta/ Ca liniștit să-ți pot urma.(Eu nu știu Doamne); 

fidelitatea: Eu sunt al lumii Adevăr/ Vă chem să mă 

urmați.(Dacă vrea cineva); dragostea: Nu veți înțelege 

niciodată/Ce măreață e iubirea Sa/ Și atunci în slava-i 

minunată/Toți iubirea Lui o vom cânta.(Dragostea II); 

omnipotența: Căci viața e ursită de mâna lui Dumnezeu 

(Trecător sunt eu pe lume); justiția: Pe care cu-nfiorare/Va veni 

Judele mare (Maica cerului),O legământ ceresc și unic /Făcut 

să fii în veci păstrat/ Cum ai să-nvinuiești odată/ Pe cel 

nerecunoscător.; mila: Pentru tine candeli în altare ard /Tu la 

zile sfinte miluiești cu nard (Pentru Tine Doamne); eternitatea: 

Că vom fi lângă Tine-n vecie/ Mulțumim, mulțumim Tată Sfânt 

(Mulțumim Tată Sfânt), Cel ce are scaun veșnic în Ierusalim 

/Zicând :Aliluia! (Polieleul); bunătatea: De Domnul și de mare-

I bunătate/ Eu tuturor cu lacrimi să le spun(Pe căi ce se topesc 

departe-n zare); binevoința: Am strigat spre tine Doamne-

ndurător,/ Tu m-ai scos din groapă/ N-ai lăsat să mor (Te înalț 

Doamne pururi); omniprezența: Eu nu știu Doamne unde încă/ 

Îmi vei mai duce pașii mei/Dar știu că tu-mi vei fi oriunde/ 

Lumina sfântă pentru ei.(Eu nu știu Doamne) 

Fecioarei Maria îi sunt dedicate numeroase cântări prin 

care i se aduc laude Cuvine-se cu adevărat să te slăvim Marie/ 

Pe tine te fericim și i se cere ajutorul Ajută-ne măicuță /În lupta 

asta grea ,/A diavolului turmă/ S-o biruim pe ea. (Ajută-ne 

Măicuță) Maica Domnului este văzută ca mijlocitoare între om 

și Dumnezeu Maica cerului/ Nădejdea poporului/ Sfânta Marie/ 

Pentru noi roagă-te.(Maica cerului) 

Venerarea Mariei (ca fecioară) Stăpână și doamnă/ 

Pururea Fecioară se datorează credinței , modestiei și puterii de 

iertare a celor ce i-au răstignit Fiul: Mulți și-au mai jertfit o 

parte din viață pentru El/ Dar Tu Ți-ai jertfit-o toată, într-un 

sfânt și unic fel.(Binecuvântată Maică celui (pe) care-l adorăm) 

Mila este o trăsătură de bază a Mamei lui Dumnezeu: 

Marie Maica miloasă/Ne-am lăsat a noastră casă (Maica 

îndurărilor). Cu toate că este de viță nobilă Împărăteasă 

cerească/ Stăpână dumnezeiască, totuși ea își întoarce privirea 

și ajutorul către toți cei aflați în nevoi, indiferent de condiția 

socială ...Tu cu ochi miloși/ Te rugai în taină, pururi lui 

Hristos.(Maică prea curată) 

Performerii cântărilor i se adresează pe un ton intim, 

familiar, considerând-o nu numai Maica lui Dumnezeu, ci a 

tuturor oamenilor: Tu, măicuța mea Milă-ți fie atunci de mine/ 

Că-s copilul tău...Să nu ne lași Măicuță. 

Multitudinea metaforelor impresionează ascultatorii și 

îi determină să vibreze la auzul cântărilor alese: floare-

înmiresmată, lumii-ntregi comoară, cerului regină, Maica 

slăvilor senine, Maică prea curată, Pururea fecioară, iubită 

Maică, Maică sfântă a vieții mele, Fecioară maică Maria 

stăpână-împărăteasă, curată fiică din Adam, parfum de floare 

aleasă, aleasă fiică de împărat, fecioară nenuntită, făclie 

luminată, balsam de mângâiere, liman de mântuire, mireasă 

sfântă, potir sfințit.  

Însușirile Fecioarei Maria sunt bine reliefate prin 

intermediul cântării intitulate Fecioara Curată: castitatea: 

Curată fiică din Adam; noblețea: parfum de floare aleasă, 

Aleasă fiică de împărat; smerenia Smerenia te-a ridicat și te-a 

făcut slăvită; cinstea: Pe heruvimi i-ai covârșit în cinste și-n 
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lumină; frumusețea: Arhanghelii și ceata lor de frumusețea ta 

doresc. 

Sfântul Ilie, călugărul care și-a petrecut viața în deșert, 

s-a remarcat prin râvnă, tărie morală, ascultare și smerenie. 

Printr-o frumoasă priceasnă, creștinul are posibilitatea să 

cunoască povestea sfântului Ilie prin intermediul versurilor. 

Acesta locuia în sihăstrie În vechime sfântul Ilie/ Se retrage în 

pustie. Din cauza neascultării , oamenii care se închinau la zei, 

erau pedepsiți de Dumnezeu prin seceta de trei ani și jumătate, 

care a dus la foamete mare. Oricât de mult au încercat preoții 

păgâni ai lui Baal să aducă ploaia, nu au reușit: Proorocii lui 

bar/ Se rugară în zadar. 

Prin postul și rugăciunile făcute de sfântul prooroc Ilie 

Dar sfântul prooroc Ilie / Se roaga cu evlavie, Dumnezeu s-a 

milostivit de popor: Dumnezeu l-a ascultat/ Ploaie din belșug a 

dat/ Ca pământul să rodească/ Și poporul să-l hrănească. 

Sfântul Ilie a luptat mult pentru a susține credința într-

un singur Dumnezeu, în ciuda cultelor păgâne care credeau în 

puterea zeilor. 

Prin prezența văduvei din Sarepta Sidonului față de 

care Sfântul Ilie manifestă milă și blândețe, acesta ne arată 

faptul că drumul mântuirii este dificil de parcurs. 

La Sfântul Petru este o priceasnă ce cuprinde dialogul 

lui Dumnezeu cu cel ce a fost pescarul Simon. Acestuia 

Dumnezeu îi lasă în pază oile sale-metaforă pentru oameni , 

având misiunea de a le călăuzi pe drumul cel bun. Petru trebuie 

să aibă grijă de trei categorii de oameni: cei bolnavi Vezi la cea 

bolnavă/ Du-te mai degrabă, cei răniți Vezi la cea rănită/ 

Căzută în ispită și cei slabi Vezi la cea slabă/ N-o lăsa să 

moară. Leacurile pe care trebuie să le administreze sunt: 

iubirea, credința, blândețea și hrana spirituală Dă-i hrană 

bogată/ Și apă curată. 

Sfânta Veronica este sărbătorită de Biserica Ortodoxă 

în fiecare an , pe data de 12 iulie. Această femeie a fost 

vindecată de curgerea sângelui de Iisus Hristos. 

 Conform tradiției creștine, o altă întâmplare legată de 

Veronica este cea în care aceasta îi oferă o năframă cu flori de 

crini Mântuitorului aflat în drum spre Golgota. Ștergându-și 

chipul cu năframa albă de mătase grea , acesta a rămas 

imprimat pe material.Astfel pânza minunată a fost considerată 

prima icoană nefăcută de mâna omenească .Această istorioară 

este redată în versuri impresionante prin simplitatea și 

frumusețea lor în Cântarea Sfintei Veronica.Trăsătura 

dominantă a acestei femei a fost mila Eu atunci de mila Lui m-

am biruit,/ Cu năframa-n cale i-am ieșit.  

Cunoscând puterea dumnezeiască a lui Mesia,Veronica 

s-a hotărât să urmeze chemarea sfintei Lui iubiri, jertfindu-și 

viața pentru chipul Său,/ C-am știut că El e Dumnezeu. 

Sfântul Ioan Botezătorul, fiul preotului Zaharia și al 

Elisabetei, din cetatea Orini, ete sărbătorit anual pe 7 ianuarie, 

deoarece l-a botezat pe Iisus Hristos în apa Iordanului. Acesta 

este cântat în Azi Iisus în Iordan, La marginea râului. 

Priceasna Azi Iisus în Iordan ne relatează în versuri 

cum a avut loc botezul Domnului în râul Iordan Astăzi pe 

pământ apare/ Zi frumoasă de serbare/ Azi Iisus în Iordan/ Se 

botează de la Ioan. Dorind să împlinească legea, Hristos îl 

invită pe Ioan să-l boteze:-O, profet botezător,/ Și mie prea-

mergător,/ Vreau botezul a-l primi/ Și legea a o-nnoi./ Vino,deci 

de mă botează. 

Ioan, conștientizând faptul că el este inferior lui Iisus: 

Fiind eu praf de țărână,/ Iar Tu ființă divină refuză cu smerenie 

să-l boteze din teamă: A te boteza-s fricos,/ Puternicul meu 

Cristos. Iisus Hristos îl sfătuiește să lase teama deoparte, 

deoarece va avea sprijinul său în misiunea ce i-a fost 

încredințată: Mâna ta o întăresc/ Dă-mi botezul ce-l doresc. 

Cu multă evlavie, Ioan se roagă pentru a căpăta puterea 

necesară în vederea botezării lui Iisus , acesta considerându-se 

nedemn : O, Iisuse sfânt, ceresc/ Varsă-mi dar dumnezeiesc,/ 

Să-mi ridic mâna mea slabă,/ Spre-a Te boteza în grabă. 

În cântarea Pe drumul către Emaus ascultătorul face 

cunoștință cu doi din ucenicii lui Iisus , care în timp ce mergeau 
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spre satul Emaus, au întâlnit un străin, căruia i-au relatat ce se 

întâmplase în Ierusalim. Iisus Hristos fusese răstignit pe 

Golgota și ei sperau că va învia în acea zi (a treia de la moarte) 

pentru a mântui Israelul așa cum le promisese. 

Fiind rugat să rămână la masă, străinul a acceptat și 

rupând pâinea în două : Va zice: Pace vouă!. Abia în acel 

moment, Cleopa și Luca au realizat că străinul era însuși Iisus 

Hristos: Cleopa și cu Luca/De-odată se uimiră/Și-n marea 

bucurie/ Spre cel ce le vorbiră. 

Cântarea transmite cu ușurință momentul arătării lui 

Iisus la doi din ucenicii Săi, după înviere. (Luca XXIV, 13-

25;Marcu XVI, 12-13; Luca XXIV, 13-14). 

Cele 10 fecioare din cântarea cu același nume sunt 

împărțite în două grupuri de câte cinci, unul fiind al fecioarelor 

înțelepte, iar celălalt al fecioarelor nepregătite pentru 

întâmpinarea „mirelui”. Când Miezul nopții a sunat, / Mirele s-

a arătat și Pe-nțelepte le-a primit/ În palatul strălucit/ Celelalte 

ce-l uitară/ Le-a lăsat pe prag afară... Concluzia parabolei 

lesne de descifrat îndeamnă credincioșii la înțelepciune și fapte 

bune realizate în fiecare zi O, cerescule Părinte,/ Dă-ne-n inimă 

și-n minte /Să lucească al meu îndemn/ Ca aprinsul untdelemn. 

Marta și Maria , surorile lui Lazăr sunt înfățișate 

cuprinse de durere din cauza morții fratelui lor în Cântarea lui 

Lazăr.  Iisus cel sfânt este cel care l-a înviat din motți, deși 

acesta se afla în mormânt de patru zile. Îndată ce s-a trezit, 

Lazăr le-a povestit îngrozit oamenilor ceea ce a văzut în iad 

Atunci Lazăr lăcrima/ Și către norod grăia...Toți cei care 

săvârșiseră păcate grave în viața pământească, se chinuiau 

groaznic în focul iadului: În paturi de foc culcați/ Cu foc roată-

nconjurați;/ Sub paturi focul ardea./ Of, sărmanii, cum 

plângea!. Mesajul transmis de cel înviat din morți către jidovi și 

cărturari era să se lepede de păcate pentru a nu ajunge în 

chinurile iadului: Vai și amar(de) cei ce greșesc,/ În iad rău se 

chinuiesc. În același timp ascultătorii trebuie să ia aminte la 

cuvintele lui Lazăr pentru a nu suferi veșnic. 

Prin intermediul cântării Duminica fiului risipitor , 

credincioșii îl cunosc pe feciorul neascultător, care a risipit 

averea tatălui și a ajuns păzitor de porci: Și la urmă ce-a făcut / 

S-a lipit de-un om avut /Care-l puse la moșie păzitor de porci 

să-i fie.Văzându-se înfometat, se hotărăște să se întoarcă acasă: 

Câți argați la tatăl meu/ Din belșug au pâinea lor/ Și-aici eu de 

foame mor. 

Plin de căință, îi cere iertare tatălui său și îl roagă să-l 

primească nu ca fiu ,/Ci ca un argat să-ți fiu.Tatăl îl iartă și îl 

primește cu drag. Învățătura transmisă este  O, ce mare bucurie 

/ Sus în ceruri o să fie / Atunci când un păcătos/ Se întoarce la 

Hristos. 

Tânărul bogat este cel care a plecat mâhnit de la 

întâlnirea cu Iisus, deoarece i-a fost greu să renunțe la averea sa 

pentru a putea ajunge în rai: Tânărul plecă-ntristat/ Că era 

foarte bogat. 

Fiul rătăcit este omul păcătos chemat la pocăință de 

Domnul Hristos: Întoarce-te fiu rătăcit,/ Ascultă blândul glas,/ 

Căci tatăl tău va-njunghia/ Vițelul cel mai gras. 

Vameșul și fariseul din priceasna intitulată La 

duminica vameșului și a fariseului reprezintă două tipuri umane 

antitetice: fariseul-omul trufaș, iar vameșul –omul umil, smerit. 

Unul s-a rugat la Dumnezeu fără pietate, iar celălalt cu multă 

credință și părere de rău pentru păcatele săvârșite: Deci vameșul 

îndreptat/ Și iertat s-a înturnat;/ Iar ruga la fariseu/ Nu primit-

a Dumnezeu. 

Samarineanca este femeia inteligentă, mândră, ironică, 

cârcotașă pe care Iisus o provoacă la duel: -Dă-mi să beau, a zis 

Cristos./ Ea privește cu mirare -/ Cum de cei tuapă, oare/ Tu 

fiind de neam iudeu,/ Iar samarineancă eu?. 

Din această confruntare, samarineanca s-a transformat 

din infatuata potrivnică, în ucenica și după aceea mucenița sa: 

La toți pe câți i-a întâlnit/ Despre Iisus le-a vorbit/ Doamne, 

dă-ne apa Ta,/ Dă-ne-mpărăția Ta! 

Și era un om bogat înfățișează antiteza dintre credință 

și necredință , dintre dragoste și indiferență. Bogatul nemilostiv 

față de săracul Lazăr, îi cere ajutor în lumea de dincolo, prin 

intermediul lui Avraam: -Avraam părinte,/ Fii bun, rogu-te 
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fierbinte,/ Lasă pe Lazăr să-și plece/ Degetele-

mai iute să grăbească/ Limba să îmi umezească. 

refuzat de Avraam , care îi reproșează lipsa faptelor de 

milostenie de pe pământ: Cât în lume ai trăit,/ Cele bune le

primit,/ Iar Lazăr tot cele răle;/ Tu să stai în chinuri grele

Ucenicii sunt înfățișați în ipostaza de predicatori ai 

Evangheliei prin întreaga lume: Apostolii-au plecat în lume /

au predicat neîncetat. Misiunea lor  nu a fost deloc u

aceștia fiind calomniați, torturați și respinși chiar de familie: 

Erau huliți, scuipați în față,/ Bătuți sălbatic, chinuiți,/ În 

temniță aruncați-n fiare,/ Și chiar de rude crunt loviți

suferințele îndurate, ei au predicat Cuvântul lui Dumnezeu cu 

multă dragoste și evlavie: Iar ei puțini, săraci și singuri,/ Străini 

la toți în lumea rea,/ Din inimă rosteau Cuvântul/ Cum Duhul 

Sfânt Îi învăța. 

Sfântul voievod Ștefan este lăudat de credincio

pentru iubirea sa față de neam pe care l-a apărat 

pentru credința puternică în Dumnezeu, căruia i

pentru ajutorul în lupte prin ridicarea a câte o mănăstire după 

fiecare biruință: Pe sfânt atletul lui Hristos/ Pe sfe

luminos/ Ce în Moldova a strălucit/ Și otodoxia a păzit/ Să

fericim. Ștefan voievod este invocat de credincioși să se roage 

la Dumnezeu în continuare pentru poporul său în vederea 

întăririi în credință și fapte bune: O, roagă tu pe Dumnezeu/ Să 

ajute iar poporul său/ Din nou creștini curați să fim/ Pe 

Dumnezeu să-l preaslăvim/ Pururea. 

În cântarea Avem o țară sunt amintite drept modele de 

creștini: Ștefan cel Mare, Constantin Brâncoveanu, Avram 

Iancu și Horia. Domnitorul Țării Românești și fiii săi au fost 

decapitați de turci , deoarece nu au vrut să renun

pentru a trece la mahomedism:  Avem pe Brâncoveanu pildă 

tare/ Căci pruncii lui sub sabie au căzut. 

Avram Iancu – conducătorul moților în lupta contra 

ungurilor în Revoluția de la 1848 nu trebuie uitat, 

luptat pentru libertatea acestora: Avem ierarhii sfin

martirii. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017

-n apă rece/ Și 

mai iute să grăbească/ Limba să îmi umezească. Este însă 

șează lipsa faptelor de 

Cât în lume ai trăit,/ Cele bune le-ai 

în chinuri grele. 

țișați în ipostaza de predicatori ai 

au plecat în lume /Și-

. Misiunea lor  nu a fost deloc ușoară, 

știa fiind calomniați, torturați și respinși chiar de familie: 

ți, scuipați în față,/ Bătuți sălbatic, chinuiți,/ În 

Și chiar de rude crunt loviți. Cu toate 

, ei au predicat Cuvântul lui Dumnezeu cu 

țini, săraci și singuri,/ Străini 

ți în lumea rea,/ Din inimă rosteau Cuvântul/ Cum Duhul 

este lăudat de credincioși 

a apărat și l-a ocrotit și 

ța puternică în Dumnezeu, căruia i-a mulțumit 

pentru ajutorul în lupte prin ridicarea a câte o mănăstire după 

Pe sfânt atletul lui Hristos/ Pe sfețnicul cel 

Și otodoxia a păzit/ Să-l 

Ștefan voievod este invocat de credincioși să se roage 

la Dumnezeu în continuare pentru poporul său în vederea 

O, roagă tu pe Dumnezeu/ Să 

știni curați să fim/ Pe 

sunt amintite drept modele de 

știni: Ștefan cel Mare, Constantin Brâncoveanu, Avram 

și Horia. Domnitorul Țării Românești și fiii săi au fost 

turci , deoarece nu au vrut să renunțe la creștinism 

Avem pe Brâncoveanu pildă 

ților în lupta contra 

ția de la 1848 nu trebuie uitat, deoarece a 

Avem ierarhii sfinți pe Iancu și 

Horia a fost martirul tras pe roată pentru neam,

luptat pentru ca țăranii iobagi din Ardeal să fie eliberați de 

constrângerile feudale. 
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Ce se întămplă după moarte? Mărturiile 
oamenilor care s-au aflat în moarte clinică

 

         Există multe întrebări la care oamenii încă nu au aflat 
răspunsul.Una dintre ele se referă la ce se află după moarte.

ână în prezent cercetătorii nu au reuşit să descopere o 
dovadă clară a conştiinţei, Însă pe reţeua socială Reddit, 
pacienţii, care au fost în moarte clinică şi

trăirile din acel moment 

Pe reţeaua socială Reddit utilizatorii care s
moment al vieţii în moarte clinică au fost rugaţi să
povestească experienţa, relatează Big Think.

,,Mă aflam în timpul unei angiografii, eram treaz, priveam 
ecranul şi vorbeam cu medicul. Din senin a început să se audă o 
alarmă, iar doctorii s-au panicat. Am început să văd în ceaţă 
apoi totul s-a întunecat în jur. Următorul lucru pe care l
făcut a fost să deschid ochii şi l-am auzit pe medic spunând 
,,Am reuşit să-l resuscităm,''  spune unul dintre utilizatori.

Filozoful Simon Critchley a declarat că există o tendinţă istorică 
ca oamenii să creeze un eveniment î
moarte faţă de altele, însă, spune el, nu există morţi bune şi 
morţi rele.  

Fizicianul Sam Parnia a studiat experi
avut atacuri de cord şi a descoperit că 40% dintre persoanele 
analizate au rămas conştiente câteva minute după ce medicii i
au declarat ca fiind în moarte clinică.  

P
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tras pe roată pentru neam, care a 

țăranii iobagi din Ardeal să fie eliberați de 

și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 

Etnografie şi folclor românesc. Note de 

curs. Partea I. Familia ştiinţelor etnologice, Editura Fundaţiei România de Mâine, 

Editura Minerva, 1986. 

Folclorul  literar  al  românilor.  O  privire  contemporană,  

culegere de cântări. 

Ce se întămplă după moarte? Mărturiile 
au aflat în moarte clinică 

Oana BUJOR 

Există multe întrebări la care oamenii încă nu au aflat 
răspunsul.Una dintre ele se referă la ce se află după moarte.  

prezent cercetătorii nu au reuşit să descopere o 
dovadă clară a conştiinţei, Însă pe reţeua socială Reddit, 
pacienţii, care au fost în moarte clinică şi-au exprimat 

Pe reţeaua socială Reddit utilizatorii care s-au aflat într-un 
ent al vieţii în moarte clinică au fost rugaţi să-şi 

Big Think.  

,,Mă aflam în timpul unei angiografii, eram treaz, priveam 
ecranul şi vorbeam cu medicul. Din senin a început să se audă o 

au panicat. Am început să văd în ceaţă 
Următorul lucru pe care l-am 
am auzit pe medic spunând 

spune unul dintre utilizatori.  

Filozoful Simon Critchley a declarat că există o tendinţă istorică 
ca oamenii să creeze un eveniment în jurul unor tipuri de 

faţă de altele, însă, spune el, nu există morţi bune şi 

Fizicianul Sam Parnia a studiat experienţele oamenilor care au 
avut atacuri de cord şi a descoperit că 40% dintre persoanele 
analizate au rămas conştiente câteva minute după ce medicii i-
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,,Mă aflam în faţa unui perete uriaş de lumină Se extindea în sus 
în jos şi în lateral. Următoarea amintire pe care o am este atunci 
când m-am trezit în spital,'' spune un utilizator. 

,,Am rememorat momentul în care am fost transportat cu 
ambulanţa către spital. Stăteam în picioare, în ambulanţă şi mă 
uitam la mine,'' afirmă un alt utilizator. 

 Având în vedere dezvoltarea tehnologiei din ultimii ani, 
experţii  consideră că în cele din urmă vor putea afla ce se află 
după moarte.  

 

Activitatea cerebrală şi trezirea credinţei 
în DUMNEZEU… 

Prof. George BIANU 

         De curând, cercetătorii au realizat, aparent fără voia 
lor, un experiment inedit. Cu ajutorul unui scaner cerebral, 
ei au putut observa ce parte a creierului unui subiect devine 
mai activă, atunci când acesta se roagă plin de credin
Dumnezeu.  

ărbatul în cauză, un pacient diagnosticat cu o formă 
severă de epilepsie, se afla la spital din cauza unei crize. 

Deși nu s-a declarat o persoană foarte religioasă, bărbatul în 
vârstă de 46 de ani, fiind vizibil afectat de starea sa deficitară de 
sănătate, a început să le vorbească medicilor despre Dumnezeu. 
Ce anume a determinat oare ca o astfel de persoană să aibă 
dintr-o dată o experiență religioasă intensă? Să fi fost doar 
faptul că s-a aflat într-un moment de răscruce al vie

Specialiștii neurologi ce s-au aflat lângă acel bărbat nu au găsit 
deocamdată un răspuns, însă aparatele lor le-au arătat o cre
neobișnuită a activității în banda de frecvenţă joasă gamma, 30
40 Hz, în cortexul prefrontal stâng, chiar în momentul în care 
pacientul se gândea cu credință la Dumnezeu. 

„În timp ce era culcat în pat, pacientul parcă «a înghe
brusc și a început să privească atent tavanul timp de câteva 
minute, afirmând că în acele clipe Dumnezeu îi era aproape. 
Apoi el a început să rostească rugăciuni în
rugăciunile sale s-au intensificat. Noi nu știm ce s
aici, la ce anume am fost martori, nu ştim ce a declan
activitatea anormală în acea regiune a creierului, spre 
deosebire de alte zone“, au declarat apoi medicii.

Aceștia sunt conștienți că au fost martorii unui eveniment 
extrem de rar. Șansele ca un pacient să treacă printr
stare chiar în momentul în care s-a conectat la aparatura pentru 
efectuarea electroencefalogramei sunt destul de mici, însă ei au 
avut ocazia de a vedea și înregistra un fenomen misterios, care 
ne face încă o dată să ne întrebăm: cât de multe 
adevărat despre Dumnezeu? 

B 
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e uriaş de lumină Se extindea în sus 
în jos şi în lateral. Următoarea amintire pe care o am este atunci 

,,Am rememorat momentul în care am fost transportat cu 
ambulanţa către spital. Stăteam în picioare, în ambulanţă şi mă 

Având în vedere dezvoltarea tehnologiei din ultimii ani, 
consideră că în cele din urmă vor putea afla ce se află 

Activitatea cerebrală şi trezirea credinţei 

Prof. George BIANU – București 

De curând, cercetătorii au realizat, aparent fără voia 
inedit. Cu ajutorul unui scaner cerebral, 

ei au putut observa ce parte a creierului unui subiect devine 
mai activă, atunci când acesta se roagă plin de credință lui 

ărbatul în cauză, un pacient diagnosticat cu o formă 
severă de epilepsie, se afla la spital din cauza unei crize.  

a declarat o persoană foarte religioasă, bărbatul în 
vârstă de 46 de ani, fiind vizibil afectat de starea sa deficitară de 

, a început să le vorbească medicilor despre Dumnezeu. 
Ce anume a determinat oare ca o astfel de persoană să aibă 

ță religioasă intensă? Să fi fost doar 
un moment de răscruce al vieții sale? 

au aflat lângă acel bărbat nu au găsit 
au arătat o creștere 

șnuită a activității în banda de frecvenţă joasă gamma, 30-
40 Hz, în cortexul prefrontal stâng, chiar în momentul în care 

În timp ce era culcat în pat, pacientul parcă «a înghețat» 
și a început să privească atent tavanul timp de câteva 

minute, afirmând că în acele clipe Dumnezeu îi era aproape. 
Apoi el a început să rostească rugăciuni în liniște, iar 

știm ce s-a petrecut 
aici, la ce anume am fost martori, nu ştim ce a declanșat 
activitatea anormală în acea regiune a creierului, spre 

“, au declarat apoi medicii. 

știenți că au fost martorii unui eveniment 
Șansele ca un pacient să treacă printr-o asemenea 

a conectat la aparatura pentru 
efectuarea electroencefalogramei sunt destul de mici, însă ei au 

și înregistra un fenomen misterios, care 
ne face încă o dată să ne întrebăm: cât de multe știm noi cu 

Creierul este una dintre părțile ce compun structura ființei 
umane şi continuă să ascundă încă multe secrete. Totu
oameni de știință se străduiesc să le descifreze. Cercetătorii de 
la Universitatea din Utah desfășoară un proiect prin intermediul 
căruia ei urmăresc să înțeleagă mai bine cum poate experiența 
spirituală să modeleze creierul. În acest sens ei au lansat
proiectul „Creierul omului religios“. Neuroradiologul Jeffrey 
Anderson, alături de alți cercetători, precum Michael Ferguson 
și Jared Nielson, speră ca în urma studiului să poată identifica 
rolul pe care religia și credința îl are în modelarea creierului.

Având în vedere cât de importantă este religia 
în existența a milioane de oameni, Anderson consideră că este 
surprinzător cât de puține informații deținem noi despre 
„experiențele spirituale tradiționale“ 
lor asupra creierului. „Sentimentele religioase 
sunt printre cele care influențează cel mai profund 
comportamentul și modul în care 
persoane, și totuși neuroștiințele spiritualității și ale religiei 
sunt aproape complet 
necunoscute“, a declarat Anderson, 
citat de publicația The Blaze. 

Pentru a înțelege mai bine reacțiile 
creierului omului religios, 
cercetătorii au decis să efectueze o 
scanare RMN în timp ce subiecții 
urmăresc un program religios de o 
oră, incluzând muzică, clipuri 
video, rugăciune și citirea 
Scripturii. Scopul exercițiului este 
acela de a constata ce se petrece în 
creierul uman în timpul derulării 
acestor activități. Anderson este convins că, în momentul de 
față, cercetarea științifică deține instrumente
face un studiu referitor la activitatea creierului în timpul unor 
interacțiuni emoționale și sociale profunde, ce sunt asociate cu 
religia și credința. În această privință, el a emis ipoteza că este 
posibil să existe un răspuns similar
indiferent de sistemul de credință ce este adoptat de către 
participanți. 

Chiar dacă nu au toate răspunsurile cu privire la maniera în care 
religia și credința profundă în Dumnezeu poate modifica 
structura creierului uman, cercetătorii
abia acum corelații între credință și modul în care reacționează 
creierul. Astfel, ei au descoperit că sentimentul intens al 
credinței în valorile spirituale autentice poate genera o stare de 
fericire. Un caz devenit deja celebru e
călugăr tibetan şi totodată un specialist în genetică moleculară. 
Celebritatea sa se datorează faptului că el este considerat a fi cel 
mai fericit om din lume. Cel puțin aceasta este concluzia 
oamenilor de ştiinţă de la Universitate
aplicării pe capul lui Ricard a 256 de senzori, cercetătorii au 
constatat atunci că creierul său produce un nivel de unde 
gamma „care nu a mai fost niciodată observat, conform 
literaturii de specialitate“. Scanările cerebrale au ar
asemenea, o activitate extraordinar de mare în cortexul 
prefrontal din partea stângă a creierului şi o activitate mult mai 

spiritualitatespiritualitatespiritualitatespiritualitate    

Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017 

țile ce compun structura ființei 
umane şi continuă să ascundă încă multe secrete. Totuși, mulți 

știință se străduiesc să le descifreze. Cercetătorii de 
șoară un proiect prin intermediul 

țeleagă mai bine cum poate experiența 
spirituală să modeleze creierul. În acest sens ei au lansat 
proiectul „Creierul omului religios“. Neuroradiologul Jeffrey 

ți cercetători, precum Michael Ferguson 
și Jared Nielson, speră ca în urma studiului să poată identifica 

și credința îl are în modelarea creierului. 

Având în vedere cât de importantă este religia și viața spirituală 
ța a milioane de oameni, Anderson consideră că este 

ține informații deținem noi despre 
“ și cu privire la impactul 

Sentimentele religioase și cele spirituale 
țează cel mai profund 

și modul în care interacționăm cu alte 
și totuși neuroștiințele spiritualității și ale religiei 

ți. Anderson este convins că, în momentul de 
ță, cercetarea științifică deține instrumentele necesare pentru a 

face un studiu referitor la activitatea creierului în timpul unor 
țiuni emoționale și sociale profunde, ce sunt asociate cu 
și credința. În această privință, el a emis ipoteza că este 

posibil să existe un răspuns similar al creierului uman, 
ță ce este adoptat de către 

Chiar dacă nu au toate răspunsurile cu privire la maniera în care 
și credința profundă în Dumnezeu poate modifica 

structura creierului uman, cercetătorii urmăresc să stabilească 
ții între credință și modul în care reacționează 

creierul. Astfel, ei au descoperit că sentimentul intens al 
ței în valorile spirituale autentice poate genera o stare de 

fericire. Un caz devenit deja celebru este Matthieu Ricard, un 
călugăr tibetan şi totodată un specialist în genetică moleculară. 
Celebritatea sa se datorează faptului că el este considerat a fi cel 

țin aceasta este concluzia 
oamenilor de ştiinţă de la Universitatea din Wisconsin. În urma 
aplicării pe capul lui Ricard a 256 de senzori, cercetătorii au 
constatat atunci că creierul său produce un nivel de unde 

care nu a mai fost niciodată observat, conform 
“. Scanările cerebrale au arătat, de 

asemenea, o activitate extraordinar de mare în cortexul 
prefrontal din partea stângă a creierului şi o activitate mult mai 
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redusă a cortexului prefrontal din partea dreaptă. Cercetătorii 
consideră că acest aspect este într-un anume fel conex cu o 
capacitate cu totul neobişnuită de a fi fericit a călugărului, care 
îi reduce considerabil predispoziţia spre pesimism si stres. 

Explicația pe care o oferă Ricard acestui fenomen este simplă. 
În opinia sa, „meditaţia nu este doar o metodă de relaxare, ci 
ceva care îţi transformă într-un mod complet creierul – cu alte 
cuvinte, transformă în profunzime ceea ce eşti“, a declarat 
Ricard. Cu siguranță, creierul uman va continua să suscite mult 
interes, lăsând un câmp vast de investigație oamenilor de știință. 

Alte cercetări atestă deja faptul că modificările funcțiilor 
creierului sunt responsabile nu doar de inducerea sentimentului 
de fericire ce este asociat credinței puternice în valorile 
spirituale autentice, ci și de scăderea nivelului de depresie. 
Astfel, într-un nou studiu, oamenii de ştiinţă de la Universitatea 
din Columbia au analizat dimensiunea creierului şi potenţiala sa 
legătură cu credința în Dumnezeu. Rezultatele cercetării au 
indicat că o credinţă mai mare în Dumnezeu este în mod evident 
asociată cu o grosime mai mare a scoarţei cerebrale. 
Cercetătorii i-au întrebat pe subiecţi cât de des se roagă sau 
merg la biserică şi cât de important este acest gest pentru ei. În 
urma cercetării s-a constatat că oamenii care considerau că 
religia și credința în Dumnezeu au pentru ei o însemnătate mai 
mare aveau un cortex mai gros în unele zone. Astfel, s-a 
observat că oamenii care au un cortex mai subţire au un risc mai 
mare de a suferi de depresie. Prin urmare, cu acea ocazie 
oamenii de ştiinţă au concluzionat că religia şi spiritualitatea 
protejează în mod evident împotriva depresiei, mai ales în cazul 
persoanelor care sunt ceva mai predispuse la această afecţiune. 

În zilele noastre, în epoca maximei exersări a raţionalităţii, deşi 
desconsiderat şi împins în sfera obscurului, sentimentul puternic 
religios este încă prezent. Ce îi face pe oameni să îşi păstreze 
credinţa în Dumnezeu? Este oare posibil ca până la urmă știinţa 
să Îl elimine din ecuaţie pe Dumnezeu? Cercetări relativ recente 
din domeniul neurologiei oferă deja noi perspective în 
rezolvarea acestor tulburătoare întrebări, descoperind un fapt 
foarte simplu şi totodată precis din punct de vedere ştiinţific: 
impulsul religios este puternic înrădăcinat în biologia creierului 
uman. 

Să vedem în continuare cum 
apar și se manifestă din punct 
de vedere neurologic stările 
superioare de conştiinţă. Ele 
sunt rezultatul diminuării, al 
estompării percepției obişnuite 
a eului (de fapt, a egoului) şi 
creează senzaţia euforică de 
absorbţie într-o realitate mai 
vastă. Cercetătorii americani, 
studiind scanările SPECT 
(Single Photon Emission 
Computed Tomography) ale 
creierului în timpul stărilor 
profunde de meditaţie, au 
observat că aceste senzaţii se produc în legătură cu modificarea 

activităţii ariei cerebrale care integrează simţul orientării (aria 
corticală asociată cu orientarea în spațiu). Mai exact, aceasta 
apare datorită privării ei de stimulii neurali. Această arie 
corticală este situată în secţiunea posterioară a lobului parietal şi 
ea primeşte stimuli senzoriali de la simţul tactil şi de la celelalte 
simţuri, în special simțul văzului şi simțul auzului. 

Ea îi oferă omului capacitatea de a crea senzaţia de 
tridimensionalitate a trupului şi de orientare a acestuia în spaţiu. 
Există două arii cerebrale care integrează simţul orientării, 
localizate în fiecare emisferă cerebrală, care realizează operaţii 
distincte, dar corelate, aşa cum de altfel s-a putut vizualiza în 
imaginile SPECT. Aria corticală care integrează simțul 
orientării în spațiu din emisfera cerebrală dreaptă este 
răspunzătoare pentru crearea matricei neurale, care este conexă 
cu experiența spaţiului fizic, iar cea din emisfera cerebrală 
stângă joacă un rol foarte important în generarea percepției ce 
este corelată cu starea de eu subiectiv. 

Modificarea activităţii ariei cerebrale care integrează simţul 
orientării poate fi produsă de activităţile ritmice din cadrul 
ritualurilor veritabile (religioase sau de natură spirituală) şi de 
diverse alte forme de activitate elevată, ritmică (de exemplu, 
ascultarea unei muzici foarte frumoase, ambientale lente, 
recitarea sau citirea unui poem foarte frumos, legănatul unui 
copil adorat, sau unele activităţi benefice dinamice, cum ar fi 
jocurile amoroase generatoare de transă, ovaţionarea entuziastă 
la vederea unui spectacol inspirat, impresionant, binefăcător 
etc.). Acest proces de modificare a activităţii la nivelul ariei de 
orientare conduce la apariția unor momente euforice de unitate 
spirituală transcendentă, ce prezintă diferite grade de intensitate, 
în funcţie de nivelul de blocare a fluxului neural către această 
arie corticală. 

Putem descrie un binefăcător continuum unitar al stărilor 
armonioase de conştiinţă, în care punctul de plecare (cel mai jos 
situat) este chiar starea cotidiană, familiară în care ne trăim 
viaţa: mâncăm, dormim, lucrăm, interacţionăm cu ceilalţi şi, în 
timp ce suntem conştienţi de legătura noastră cu lumea din jur, 
experimentăm totodată starea de ființă umană ce este izolată, 
separată. 

Pe măsură ce traversăm acest continuum binefăcător, starea 
noastră de separare faţă de lume, față de Univers scade din ce în 
ce mai mult. Putem astfel experimenta chiar o ușoară senzație 
de unificare, spre exemplu, prin artă veritabilă, inspirată, 
genială, prin muzică foarte frumoasă, spirituală ori plimbându-
ne plini de încântare toamna prin pădure sau putem atinge stări 
din ce în ce mai profunde de unitate euforică atunci când 
suntem romantici sau foarte îndrăgostiţi. Mai departe, putem 
experimenta stări intense, plenare de euforie sau chiar de extaz 
spiritual, spre exemplu, în urma unei experienţe amoroase de 
lungă durată, copleșitoare și profunde, iar la capătul superior al 
continuumului benefic sunt stările uluitoare de completă 
transcendere a eului individual limitat şi de deplină unitate 
spirituală, ba chiar divină cu Universul, cu întregul 
Macrocosmos, ce sunt adeseori descrise cu lux de amănunte, 
unele surprinzătoare, de către misticii din toate tradiţiile 
spirituale autentice. 
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Pentru a atinge aceste stări net superioare de conştiinţă, căile 
spirituale veritabile pun la dispoziţie metode adecvate specifice, 
prin care sunt trezite în fiinţa aspirantului energii subtile 
sublime, dumnezeiești, foarte intense. Astfel, unii meditează 
pentru a-şi focaliza energia benefică a minţii întocmai ca pe un 
laser, alţii fac aceasta pentru a o linişti perfect şi pentru a anihila 
orice gând perturbator care o poate distrage de la natura ei 
ultimă, iar alţii folosesc cu înțelepciune uriaşa energie naturală a 
erosului perfect controlat în acelaşi scop. Orice demers spiritual 
veritabil și potrivit începe cu un act de voinţă. 

În modelul meditaţiei pasive se începe cu intenţia puternică de a 
ne purifica gândurile, emoţiile şi percepţiile. Această intenţie 
conştientă protejează totodată mintea de intruziuni senzoriale, 
precum şi de stimulii cognitivi nedoriți, perturbatori.  

În acest scop, aria cerebrală care integrează simțul atenției, via 
talamus, transformă structura limbică, denumită hipocamp, într-
un important centru de schimburi informaţionale între diferite 
părţi ale creierului, în vederea reducerii fluxului de stimuli 
neurali. Acest blocaj neural influenţează apoi numeroase 
structuri cerebrale, inclusiv aria corticală asociată cu orientarea 
în spațiu, care devine apoi din ce în ce mai privată de informaţii, 
şi în felul acesta apare o activitate modificată. 

În primele momente ale meditaţiei (ce declanșează procese 
superioare de rezonanță ocultă), această modificare este slabă, 
dar pe măsură ce starea meditativă devine mai profundă, iar prin 
intermediul atenţiei depunem eforturi pentru a păstra conștiința 
aproape neperturbată de gânduri, fluxul neural din aria corticală 
asociată cu orientarea în spațiu și din hipocamp scade apoi din 
ce în ce mai mult. Pe măsură ce blocarea continuă, adevărate 
revărsări de impulsuri neurale elevate încep să circule cu o 
energie benefică crescută, pornind de la aria corticală care 
integrează simțul orientării în spațiu (a cărei activitate este 
modificată), prin sistemul limbic, către structura neurală ce este 
cunoscută sub numele de hipotalamus. Acesta din urmă 
conectează activităţile cerebrale mai evoluate cu funcţiile de 
bază ale sistemului nervos autonom şi, în plus, controlează 
capacitatea acestuia de a crea senzaţii minunate de relaxare 
(prin componenta parasimpatică) sau stări pregnante de tonifiere 
(prin componenta simpatică). Impulsurile specifice care ajung la 
hipotalamus au un efect binefăcător puternic asupra sistemului 
parasimpatic.  

Acest aspect generează descărcarea unei explozii specifice de 
impulsuri neurale armonizatoare, înapoi prin sistemul limbic, ce 
ajung în final la aria corticală ce integrează simțul atenției, care 
înregistrează atunci impulsurile de calmare, şi după aceea le 
trimite înapoi în circuit, reluând procesul. Astfel, circuitul ce 
este creat în creier dobândește o forţă binefăcătoare, pe măsură 
ce impulsurile se propagă, iar şi iar, de-a lungul căii neurale, şi 
creează o rezonanţă specifică, generând o adâncire din ce în ce 
mai mare a stării de meditaţie, cu fiecare reluare a acestui ciclu. 

În acest timp, subiectul care meditează continuă procesul 
constructiv de golire a minţii de gânduri, provocând în mod 
gradat formarea și acumularea unei energii neurale care 

blochează din ce în ce mai mult pătrunderea fluxului de stimuli 
senzoriali în aria corticală care integrează simțul orientării în 
spațiu. Acest aspect are drept rezultat o din ce în ce mai 
accentuată modificare benefică a activităţii acestei arii corticale 
şi face să apară o creştere proporţională a frecvenței 
descărcărilor neurale prin sistemul limbic, către hipotalamus. 
Acest bombardament neural continuu împinge curând funcţia de 
calmare a hipotalamusului la limită. Asemenea niveluri în mod 
considerabil elevate de liniştire generează o descreştere 
proporţională a funcţiei sistemului simpatic. În aceste condiţii 
se produce ceea ce am putea numi „răsturnarea“ (bascularea) 
neurologică, în care activarea maximă a sistemului parasimpatic 
declanşează un proces de armonizare. 

Pe măsură ce sistemul simpatic şi parasimpatic se dinamizează 
tot mai mult, conștiința este copleşită de un flux neural 
binefăcător uriaş, ceea ce generează o stare de calm profund şi 
de trezire lăuntrică, ce se manifestă în acelaşi timp. Rezultatul 
este o minunată „explozie“ de activitate neurală ce urcă 
fulgerător de la hipotalamus, prin sistemul limbic, către aria 
corticală care integrează simțul atenției, care este astfel 
determinată să lucreze la capacitatea ei maximă prin această 
favorabilă impulsionare bruscă. Drept răspuns, modificarea 
activităţii ariei corticale care integrează simțul orientării în 
spațiu creşte în mod apreciabil şi, într-un interval scurt de timp, 
de ordinul milisecundelor, ea devine apoi completă. 

Stoparea totală a stimulilor neurali are un efect benefic radical, 
atât asupra părţii drepte, cât şi asupra părții stângi a ariei 
corticale care integrează simțul orientării în spațiu. Partea 
dreaptă a ariei corticale asociate cu orientarea în spațiu, ce este 
responsabilă pentru crearea matricei neurale care corespunde 
experienței spațiului, sau mai precis spus, energiei subtile a 
spațiului, va fi astfel lipsită de informaţia specifică necesară 
pentru a crea contextul spaţial de care eul inferior are nevoie 
pentru a se orienta. Singura opţiune va fi atunci ca el să 
genereze o senzaţie indescriptibilă de lipsă totală de spaţialitate, 
care va fi interpretată de către subiect ca un sentiment inefabil a 
ceva nesfârșit şi ca o percepere a Eternităţii dumnezeiești, sau, 
invers, ca o stare indescriptibilă de Vid euforic de dincolo de 
timp şi spaţiu. Concomitent, în conexiune cu modificările 
survenite în partea dreaptă a ariei corticale care integrează 
simțul orientării în spațiu, care este conexă cu generarea 
percepției subiective a eului, conștiința nu va mai putea să 
recunoască limitele trupești. Percepţia asupra eului va deveni 
acum, datorită stării de expansiune euforică în nemărginire, 
aceea de nelimitare; de fapt, atunci nu va mai exista aproape 
deloc percepția eului individual (a egoului). 

În această stare minunată, de modificare totală a activităţii ariei 
corticale care integrează simțul orientării în spațiu, mintea va 
percepe în mod spontan o realitate neurologică asemănătoare 
numeroaselor descrieri ale stărilor mistice de Unitate 
dumnezeiască spirituală ultimă: obiectele sau fiinţele din jur nu 
vor mai fi aproape deloc percepute; de asemenea, senzaţia de 
spaţiu şi de trecere a timpului va dispărea; nu va mai exista o 
delimitare între eu şi restul Universului. De fapt, nu va mai 
exista aproape deloc simţul individualităţii separate; va exista 
numai o stare beatifică, indescriptibilă de unitate absolută – fără 
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gânduri, fără cuvinte, fără senzaţii. Vom continua atunci să 
existăm, dar fără a mai avea percepția eului (a egoului), într-o 
stare net superioară de conştiinţă pură, preafericită, 
nediferenţiată. 

Gene şi Andrew au numit această enigmatică stare „Existenţa 
Absolută și Unificată“, iar în tradiţiile mistice ale Orientului, ea 
este cunoscută ca Vid beatific, Conştiinţă absolută, experiența 
lui BRAHMAN sau ATMAN ori TAO. Indiferent de numele 
care i se atribuie, această stare de Unitate dumnezeiască 
inefabilă beatifică este unanim considerată ca fiind esenţa 
dumnezeiască inexprimabilă a tot ceea ce există sau, altfel spus, 
Adevărul pur. La nivel neurologic, aceste stări minunate pot fi 
explicate în conexiune cu secvenţele unor procese neurale ce 
sunt puse în acțiune de intenţia voluntară de a linişti mintea 
conştientă. Aceste stări elevate de conştiinţă reprezintă, dincolo 
de aparențe, scopul milenar al meditaţiei pasive. Meditaţiile 
active, dar profunde nu încep cu intenţia de a purifica mintea de 
gânduri, ci cu aceea de a o focaliza intens și neîncetat asupra 
unui anumit gând sau asupra unui simbol ori aspect. De 
exemplu, un yoghin emite o mantra sau se concentrează asupra 
flăcării unei lumânări aprinse ori asupra unei yantra, în timp ce 
un creştin se roagă cu fervoare, având mintea focalizată în mod 
ferm asupra lui Dumnezeu, sau se concentrează asupra 
simbolului universal, care este în creștinism semul crucii. 

Să ne imaginăm că ne-am focaliza atenţia, în mod ferm și 
constant, asupra imaginii lui Iisus. Procesul meditaţiei începe 
atunci, ca şi în cazul abordării pasive, cu aria corticală care 
integrează simțul atenției, care traduce în termeni neurologici 
intenţia hotărâtă, conştientă de a ne ruga. Dar, în acest caz, de 
vreme ce intenţia este aceea de a ne focaliza asupra a ceva sau 
asupra unui gând, aria corticală care integrează simțul atenției 
mai degrabă facilitează decât inhibă fluxul neural. În cadrul 
modelului nostru, fixarea, în sfera conștiinței, a atenției asupra 
obiectului real sau imaginar determină această creştere a 
fluxului neural, conex cu activarea simultană a ariei corticale 
vizuale și a părții drepte a ariei corticale care integrează simțul 
orientării în spațiu. 

Focalizarea continuă asupra imaginii, ce este indusă de 
contemplaţia susţinută, determină 
apoi unele descărcări neurale ale 
părţii drepte a ariei atenţiei, care 
circulă în jos, prin sistemul limbic, 
către hipotalamus, declanşând astfel 
dinamizarea sistemului nervos 
simpatic. Aceasta este conexă cu 
apariția unei stări plăcute de uşoară 
excitaţie. Pe măsură ce 
contemplarea se adânceşte, fluxul 
de impulsuri nervoase creşte, până 
când funcţia de trezire a 
hipotalamusului ajunge la un nivel 
maxim. La acest punct critic se produce bascularea, ce 
determină creşterea maximă imediată a funcţiei de activare 
parasimpatică a hipotalamusului. 

Dinamizarea simultană a sistemului simpatic şi a celui 
parasimpatic transmite un flux neural ce produce o stimulare 
maximă, prin intermediul sistemului limbic, spre ambele părţi 
ale ariei corticale asociate cu atenţia. Drept rezultat al fluxului 
neural maxim, activitatea ariei atenţiei este impulsionată la un 
nivel maxim de funcţionare, aspect care este conex cu creşterea 
capacității conștiinței de a se focaliza asupra obiectului atenţiei, 
generând astfel unele efecte semnificative în ambele părţi ale 
ariei corticale asociate cu orientarea în spațiu. 

La nivelul ariei corticale care integrează simțul orientării în 
spațiu din emisfera cerebrală stângă se observă acelaşi rezultat 
ce a fost deja surprins la abordarea pasivă – diminuarea fluxului 
neural ce este exercitată de hipocamp conduce la o modificare a 
activităţii, având drept urmare o atenuare considerabilă a 
simţului eului. Efectele exercitate asupra părţii drepte a ariei 
corticale asociate cu orientarea în spațiu sunt însă diferite. 
Merită să ne amintim că aria corticală care integrează simțul 
atenţiei a impulsionat deja aria corticală asociată cu orientarea 
în spațiu să se focalizeze din ce în ce mai intens asupra imaginii 
lui Iisus. Pe măsură ce aria atenţiei a atins nivelul maxim de 
funcţionare, ea nu a blocat însă fluxul informaţional către partea 
dreaptă a ariei corticale care integrează simțul orientării în 
spațiu, aşa cum a făcut cu cel ce operează către partea stângă; 
dimpotrivă, focalizarea din ce în ce mai intensă asupra imaginii 
lui Iisus a dinamizat partea dreaptă a ariei corticale care 
integrează simțul atenţiei.  

Ca urmare a focalizării tot mai intense asupra acestei imagini, 
aria corticală care integrează simțul atenţiei declanșează 
privarea părţii drepte a ariei corticale asociate cu orientarea în 
spațiu de stimulii neurali ce sunt diferiţi de cei conecși cu 
acţiunea de contemplare a imaginii lui Iisus. Cu alte cuvinte, 
partea dreaptă a ariei corticale care integrează simțul orientării 
în spațiu, pe măsură ce se dinamizează ca urmare a creării 
matricii spaţiale în cadrul căreia eul se manifestă, operează cu 
impulsurile ce provin de la aria corticală asociată cu atenţia. 
Realitatea spaţială creată prin contemplarea imaginii lui Iisus 
este în mod direct corelată cu fluxul unidirecţional ce trece prin 
aria corticală care integrează simțul atenţiei. Pe măsură ce 
procesul respectiv continuă şi toate impulsurile neurale 
irelevante sunt îndepărtate, iar conștiința devine atunci din ce în 
ce mai focalizată, imaginea lui Iisus se „expansionează“ şi 
ajunge apoi să fie percepută de către conștiință ca ocupând 
întreaga deschidere şi profunzime a realităţii. 

În paralel cu modificarea activităţii în partea dreaptă a ariei 
corticale care integrează simțul orientării în spațiu, modificarea 
activităţii din partea stângă este şi ea în creştere atunci, în mod 
direct proporțional cu diminuarea percepţiei limitelor eului. De 
îndată ce percepția eului (a egoului) va fi total ştearsă prin 
completa modificare a activităţii ariei corticale, respectiva 
conștiință va experimenta percepţia uluitoare a absorbţiei 
misterioase a eului individual în realitatea transcendentă a 
ființei adevărate a lui Iisus. Iată că, în felul acesta, neurologia 
poate explica într-un mod științific Unio Mystica – comuniunea 
beatifică, plenară, misterioasă cu Realitatea veșnică, supremă a 
lui Dumnezeu, care, după cum știm, caracterizează experienţele 
spirituale de vârf ale multor mistici creştini. 

spiritualitatespiritualitatespiritualitatespiritualitate    
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De fapt, neurologia poate explica din punct de vedere 
neurologic orice stare mistică în care este în prealabil percepută 
prezenţa enigmatică a unei Mari Puteri Cosmice. Este important 
să înţelegem însă că această stare de fuziune identificatoare nu 
este starea de transcendere totală sau, altfel spus, nu este 
Existenţa beatifică absolută ultimă, în care nu mai există niciun 
fel de percepție a eului individual, ci doar percepţia lui 
Dumnezeu sau, altfel spus, a Realităţii Sale eterne și 
misterioase. Este însă perfect posibil totuşi ca meditaţia activă 
care l-a condus pe mistic la Unio Mystica să-l poată conduce, 
printr-o aprofundare perseverentă, chiar mai departe, până la 
Starea dumnezeiască ultimă.  

Acest salt se va produce atunci când conștiința se va relaxa (în 
efortul ei de concentrare), iar aria corticală care integrează 
simțul atenţiei îşi va slăbi activitatea și va priva aria corticală 
dreaptă care integrează simțul orientării în spațiu de unicul 
impuls neural existent şi o va proiecta, împreună cu aria stângă, 
într-o stare ce implică o activitate total modificată. În acest 
punct, conștiința va intra în aceeaşi realitate ce este lipsită de 
percepția eului (egoului) şi de orice limite, care poate fi atinsă 
în starea de meditaţie pasivă, și va fi proiectată în Realitatea 
existenţei absolute unificate ce dezvăluie Existența misterioasă 
a lui Dumnezeu. 

Este oare starea mistică percepţia unei alte realităţi ce este 
esențială sau este doar o stare subiectivă? Instrumentele noastre 
obișnuite de percepţie, care ne spun că nimic nu poate fi mai 
real decât pământul pe care păşim sau decât scaunul pe care 
suntem aşezaţi, ne pot tenta, ne pot determina să respingem 
realitatea spirituală. O examinare atentă, corectă și obiectivă a 
experienţei mistice ne arată însă că acest aspect nu poate fi 
realizat cu uşurinţă. După cum am văzut, nu se poate afirma în 
mod ferm și categoric că misticii sunt victime ale delirului, căci, 
în realitate, experienţele lor se bazează pe unele funcţii în mod 
obiectiv observabile ale creierului. Originile neurologice ale 
acestor reale experienţe le face să fie la fel de adevărate precum 
oricare altă percepţie a creierului. Aşadar, devine evident pentru 
noi faptul că misticii nu susţin fantasmagorii; ei raportează în 
cadrul mărturiilor lor sincere evenimente neurologice ce sunt 
autentice. 

Aceasta este de altfel și concluzia la care au ajuns cercetătorii 
americani, şi ea impune actualmente o întrebare provocatoare 
referitoare la natura ultimă a spiritualităţii umane: orice formă 
de spiritualitate autentică sau orice experienţă obiectivă a 
Realităţii lui Dumnezeu poate fi oare redusă la un flux în 
aparență efemer de impulsuri şi străfulgerări electrochimice ce 
„aleargă“ de-a lungul căilor neuronale ale creierului? Bazându-
ne pe înţelegerea noastră actuală asupra modului în care creierul 
traduce în impulsuri neuronale percepţiile experienţei umane, 
cel mai simplist răspuns actual este da. În acest caz, este oare cu 
putință să afirmăm că Dumnezeu este doar o idee, fără mai 
multă substanţă decât o fantezie sau un vis? Bazându-ne pe cea 
mai profundă înţelegere a modului în care conștiința 
interpretează percepţiile corespunzătoare ale creierului, cel mai 
simplu răspuns este un nu categoric. 

Cunoașterea actuală a creierului uman nu poate deocamdată 
confirma, dar în niciun caz nu poate nega existenţa lui 
Dumnezeu, cel puţin, în actuala etapă, ea nu poate face aceasta 
prin răspunsuri superficiale și simpliste. Aspectele 
neurobiologice plurivalente ale experienţei spirituale susţin deja 
părerea referitoare la Realitatea obiectivă a existenței lui 
Dumnezeu. Totuşi, noi interpretăm şi filtrăm cel mai adesea tot 
ceea ce ne transmite creierul nostru ca fiind real, prin conştiinţa 
noastră subiectivă de sine. 

Ştiinţa este cel mai adesea mitologie şi, ca orice sistem 
mitologic de credințe, ea se bazează pe o supoziţie 
fundamentală: tot ceea ce este real poate fi verificat prin 
măsurători ştiinţifice şi de aceea, tot ce nu poate fi verificat 
ştiinţific nu este considerat ca fiind cu adevărat real. La urma 
urmei, autoritatea ştiinţei îşi are rădăcinile în presupunerea 
faptului că doar realitatea materială reprezintă Realitatea în 
forma sa cea mai înaltă; știința crede că nu există nimic mai real 
decât substanţa fizică, materială a Universului. Dar chiar şi din 
perspectiva ştiinţifică, natura realităţii materiale ar putea fi 
considerată mult mai „alunecoasă“ decât ne-ar putea sugera 
simţurile obişnuite.  

Albert Einstein a crezut cu siguranţă aceasta. În 1938, el şi-a 
exprimat convingerea că interpretările ştiinţifice privitoare la 
Lumea Fizică sunt mai puţin sigure decât le place materialiștilor 
raţionalişti să creadă: „Conceptele fizice sunt niște creaţii libere 
ale minţii omeneşti, şi nu sunt, aşa cum ele ar putea să pară, 
determinate, fără niciun dubiu, doar de ceea ce există în lumea 

exterioară. În efortul nostru 
de a înţelege realitatea, noi 
ne asemănăm cu un om care 
încearcă să înţeleagă cât mai 
bine mecanismul unui ceas 
sigilat. El vede cadranul şi 
limbile care se mişcă, aude 
chiar şi ticăitul, dar nu poate 
deschide cutia. Dacă este 
ingenios, și-ar putea face o 
imagine despre un posibil 
mecanism ce este responsabil 
de toate cele pe care le 
observă, dar, cu toate 
acestea, nu ar putea fi 

niciodată sigur că acea imagine pe care și-a creat-o este 
singura explicaţie pentru toate observațiile sale. El nu va putea 
să compare niciodată imaginea pe care şi-a făcut-o atunci cu 
mecanismul real şi nici nu-și va putea măcar imagina 
posibilitatea sau semnificaţia unei asemenea comparaţii.“ 

Cel mai exact aspect pe care ni-l poate oferi ştiinţa este o 
imagine metaforică a realităţii, iar dacă acea imagine are totuși 
un înţeles, aceasta nu înseamnă că ea este neapărat şi adevărată. 
În acest caz, se poate spune tocmai de aceea că ştiinţa este un 
fel de mitologie; analogic vorbind, ea este o colecţie de poveşti 
explicative care soluționează în mod parțial unele dintre 
misterele existenţei şi ne ajută să facem faţă provocărilor vieţii. 
Acest aspect ar fi valabil chiar dacă realitatea materială ar fi, cu 
adevărat, cel mai înalt nivel al realităţii, deoarece, în ciuda 
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preocupării ştiinţei faţă de adevărul ce poate fi verificat în mod 
obiectiv, conștiința omenească nu este întotdeauna capabilă de 
observaţii pur obiective.  

Aproape toate percepţiile noastre comune sunt, prin însăşi 
natura lor, subiective, pentru că, aşa cum nu putem trage cu 
ochiul în interiorul ceasului din exemplul lui Einstein, la modul 
obișnuit nu există nicio posibilitate comună de a ne strecura în 
afara subiectivității informației modulate de minte, pentru a 
vedea ce este cu adevărat dincolo. Putem însă concluziona că 
întreaga cunoaştere ştiinţifică este metaforică. Tocmai de aceea, 
chiar şi cele mai simple percepţii senzoriale ale lumii 
înconjurătoare pot fi privite, de fapt, ca fiind o poveste 
explicativă ce este creată de minte și intermediată de creier.

 

Testament între generații

 

Prof.  dr. Vicu MERLAN 

            În cursul unei seri, în timp ce mă rugam, fiind într
stare meditativă intensă, mi s-a desfășurat mintal, ca într
film foarte clar, cum în fiecare clipă suntem condu
prăpastia ignoranței și a ateismului, de forțe obscure, nevăzute. 
Mi-am adus aminte cum forțele invizibile, antispirituale, 
acționau în trecut, străfulgerându-mi în minte analogia cu ceea 
ce se petrece astăzi. Esența este aceeași: deturnarea ființei 
umane de la sensul profund spiritual, elevat, la cel nonspiritual, 
ateist, materialist, superficial și denaturat.  

Având în jur de 12 ani, profesoara de biologie, mi
minte și-n suflet, cu o acerbă perseverență insidioasă, zi de zi, 
că totul este hazard, că omul se trage din maimu
Dumnezeu este o plăsmuire mistică a preoților și a celor 
ignoranți. În mintea mea de copil, receptiv la to
însetat de cunoaștere, a încolțit sămânța otrăvită, având ca efect, 
după o perioadă, negarea vehementă a lui Dumnezeu, a valorilor 
autentice spirituale. Unde m-ai pui că bunicul Gheorghe, era un 
om profund religios (fiind clopotarul bisericii din sat), ce văzuse 
multe, se luptase cu hidra comunistă pe Frontul de Est, luase 
contact încă din vremea războiului cu colhozi
Basarabia dezrobită de armata română în 1941. Fiind în 
Basarabia, un bătrân sur, îi destăinuia o revelație dra
va dura mult și comunismul se va extinde și spre vest, inclusiv 
în România. Nu l-a crezut, sperând într-o victorie, alături de 
Germania., însă după mulți ani avea să se convingă de cele 
spuse de bătrân. 

Ajunsesem, din nepotul cel mai îndrăgit, să cochetez cu fiin
demonice, ce-mi otrăviseră sufletul, negând existen
Dumnezeu. În zadar încerca bunicul să mă ia cu el la biserică 
(așa cum o făcuseră ani de zile). Uitasem de icoana Maicii 
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ochiul în interiorul ceasului din exemplul lui Einstein, la modul 

șnuit nu există nicio posibilitate comună de a ne strecura în 
ții informației modulate de minte, pentru a 

vedea ce este cu adevărat dincolo. Putem însă concluziona că 
întreaga cunoaştere ştiinţifică este metaforică. Tocmai de aceea, 
chiar şi cele mai simple percepţii senzoriale ale lumii 

vite, de fapt, ca fiind o poveste 
și intermediată de creier. 
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dr. Vicu MERLAN – Huși 

În cursul unei seri, în timp ce mă rugam, fiind într-o 
mintal, ca într-un 

film foarte clar, cum în fiecare clipă suntem conduși în 
ței și a ateismului, de forțe obscure, nevăzute. 

țele invizibile, antispirituale, 
mi în minte analogia cu ceea 

ța este aceeași: deturnarea ființei 
umane de la sensul profund spiritual, elevat, la cel nonspiritual, 

a de biologie, mi-a sădit în 
ță insidioasă, zi de zi, 

că totul este hazard, că omul se trage din maimuță, că 
ților și a celor 

ți. În mintea mea de copil, receptiv la tot și la toate, 
ștere, a încolțit sămânța otrăvită, având ca efect, 

după o perioadă, negarea vehementă a lui Dumnezeu, a valorilor 
ai pui că bunicul Gheorghe, era un 

i din sat), ce văzuse 
multe, se luptase cu hidra comunistă pe Frontul de Est, luase 
contact încă din vremea războiului cu colhoziștii ateiști din 
Basarabia dezrobită de armata română în 1941. Fiind în 

ție dramatică: nu 
și comunismul se va extinde și spre vest, inclusiv 

o victorie, alături de 
ți ani avea să se convingă de cele 

să cochetez cu ființele 
mi otrăviseră sufletul, negând existența lui 

Dumnezeu. În zadar încerca bunicul să mă ia cu el la biserică 
șa cum o făcuseră ani de zile). Uitasem de icoana Maicii 

Domnului, la care mă închinam seară de seară, de cand
icoană care ținea loc de bec. Imaginea magnifică a trăirilor 
elevate prin rugăciune se estompa o dată cu necredin
Sufletul îmi era întinat de ateismul materialist, sus
aplomb de propaganda comunistă, prin intermediul unor fiin
slabe și ignorante. În zadar mă certau părinții, în zadar bunicul 
urmărea să mă aducă pe drumul cel drept. Mi
bietul de el, era în stare să se pună în genunchi în fa
numai să-mi pot redobândi credința. L
ochi, simțindu-se neputincios mașinăriei propagandistice atee, a 
forțelor oculte demonice. Acestea își croiseră adânc cărări 
bătătorite în sufletul meu și-a multor copii ai genera
murit cu gândul că a fost neputincios în a
cărare spirituală autentică. 

Icoana Maicii Domnului la care mă rugam când eram copil

Anii au trecut, am trăit și evenimentele din anul 1989, iar din 
1990 am devenit student la facultatea de istorie
Suceava. Zona Bucovinei a păstrat în mare măs
spiritualitatea și credința neîntinată a strămoșilor, în ciuda 
mașinăriei propagandistice comuniste. Zi de zi viața petrecută 
în spațiul spiritual al Bucovinei, dar și efervescența religioasă 
de după 1990 datorată mulțimilor de mănăstiri, a început să 
topească neghina otrăvită a sufletului meu 
sămânța încrederii în mine și-n Dumnezeu. Pas cu pas mi
regăsit calea, fiind ajutat de un duhovnic ce m
susținut subtil în echilibristica creștin
ani de viață atee. Demonii minții îmi dădeau târcoale, credința 
mea fiind firavă, mai dădea rateuri în războiul cu ace
atare, simțeam multe momente de slăbiciune, de neîncredere, de 
împrăștiere mintală, aveam temeri și neajunsuri etc. Ulterior mi
am dat seama că erau zvâcniri ale fiarei diavolice
ghidaseră sufletul și mintea ani de zile. Nu făcusem păcate mari, 
însă cele ale necredinței în Dumnezeu, în Creatorul Lumilor 
văzute și nevăzute, le întrecea ca măsură pe oricare dintre 
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ținea loc de bec. Imaginea magnifică a trăirilor 

elevate prin rugăciune se estompa o dată cu necredința mea. 
Sufletul îmi era întinat de ateismul materialist, susținut cu 
aplomb de propaganda comunistă, prin intermediul unor ființe 

și ignorante. În zadar mă certau părinții, în zadar bunicul 
urmărea să mă aducă pe drumul cel drept. Mi-aduc aminte cum, 
bietul de el, era în stare să se pună în genunchi în fața mea, 

ța. L-am văzut cu lacrimi în 
șinăriei propagandistice atee, a 

țelor oculte demonice. Acestea își croiseră adânc cărări 
a multor copii ai generației mele. A 

murit cu gândul că a fost neputincios în a-mi îndrepta pașii pe o 

Icoana Maicii Domnului la care mă rugam când eram copil 
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Suceava. Zona Bucovinei a păstrat în mare măsură 

și credința neîntinată a strămoșilor, în ciuda 
șinăriei propagandistice comuniste. Zi de zi viața petrecută 

țiul spiritual al Bucovinei, dar și efervescența religioasă 
țimilor de mănăstiri, a început să 

topească neghina otrăvită a sufletului meu și să încolțească 
n Dumnezeu. Pas cu pas mi-am 

regăsit calea, fiind ajutat de un duhovnic ce m-a povățuit și m-a 
ținut subtil în echilibristica creștin-spirituală. Trecuseră 13 

ță atee. Demonii minții îmi dădeau târcoale, credința 
mea fiind firavă, mai dădea rateuri în războiul cu aceștia. Ca 

țeam multe momente de slăbiciune, de neîncredere, de 
știere mintală, aveam temeri și neajunsuri etc. Ulterior mi-
at seama că erau zvâcniri ale fiarei diavolicești, ce-mi 

și mintea ani de zile. Nu făcusem păcate mari, 
ței în Dumnezeu, în Creatorul Lumilor 

și nevăzute, le întrecea ca măsură pe oricare dintre 
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celelelalte. Îndrumătorul spiritual (duhovnicul) are un rol 
covârșitor în scoaterea din ignoranță, la liman, a novicelui. 
Condiția este să-ți dorești acest lucru.  

După câțiva ani, am realizat că revenisem cu toată ființa pe 
cărarea spirituală. O percepeam prin intuiție și trăire empatică, 
prin ghidarea subtilă primită de la Dumnezeu și ființele angelice 
cerești. 

Ani de zile m-a chinuit gândul că într-o bună zi voi muri, la fel 
ca bunicul, la fel ca oricare din cei pe care-i văd murind mai tot 
timpul, indiferent dacă sunt cunoscuți sau nu. Un gând obsedant 
care-l purtam cu mine zi de zi. Într-o zi am avut revela
descoperiri lui Dumnezeu, am realizat că moartea nu există, am 
descoperit Poarta ce duce spre alte căi și lumi nebănuite. Așa 
am văzut o trecere spre dincolo, spre cei dragi care ne
cândva, spre  lumea de dincolo. Am plâns de bucurie. Teoretic 
știam de mult aceasta, însă, doar prin trăire, puteam să 
experimentez cele știute și învățate de la alții. A fost cea mai 
mare revelație a mea, a fost cea mai mare descoperire pe care o 
făcusem vreodată. Jubilam de bucurie. Am trăit 
încântare acest gram de experiență dumnezeiască. 

Cu toate aceste trăiri, ființa umană este mereu testată, chiar 
încolțită spre a se ridica spre noi orizonturi spirituale. 
Încercările apar mai ales cu cei dragi, cu cei mai apropia
jurul său. 

De beneficiile tehnicii moderne, care fără îndoială au făcut via
umană mult mai comodă, profită din plin și hidra ateistă, care 
caută alte mijloace de pătrundere insidoasă în min
și ignoranți, mai ales în rândul celor tineri. Propaganda atee a 
mașinăriei comuniste de altădată pălește pe lângă tehnicile de 
manipulare de tip NLP, a mesajelor subliminale din toată mass
media globală. Rețele de socializare de tip facebook etc., distrug 
orice încercare de echilibristică spirituală. Virusul năucitor al 
modernismului actual distruge fără părtinire sufletul 
făcând loc inculturii, superficialității, sorbind pe nesimțite 
timpul, calitatea și vitalitatea ființei umane. 

Mă uit în urmă și-l văd pe bunicul meu neputincios, care se 
străduia din răsputeri să mă aducă la limanul spiritual. Mă văd 
neputincios față de copii mei, față de elevii mei, pe care nu
mai pot parcă stăpâni, nu-i mai pot ademeni la o joacă în natură, 
la cititul unei lecturi frumoase, la credința vie în Dumnezeu. 
Timpul prețios pe care îl au și-l irosesc, fiind absorbi
totalitate de jocurile superficiale, de desenele animate violente, 
de filmele degustătoare de o violență ieșită din comun. Studiile 
arată că toate acestea scad stima de sine a celor tineri, 
încrederea, devin introvertiți, au gânduri suicide etc.

Atrăgându-le atenția asupra acestor superficialități, atât acasă ca 
părinte, cât și la școală ca profesor, mă privesc apoi ca pe un 
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Îndrumătorul spiritual (duhovnicul) are un rol 
șitor în scoaterea din ignoranță, la liman, a novicelui. 

țiva ani, am realizat că revenisem cu toată ființa pe 
ție și trăire empatică, 

și ființele angelice 

o bună zi voi muri, la fel 
i văd murind mai tot 

ți sau nu. Un gând obsedant 
o zi am avut revelația 

descoperiri lui Dumnezeu, am realizat că moartea nu există, am 
și lumi nebănuite. Așa 

, spre cei dragi care ne-au părăsit 
cândva, spre  lumea de dincolo. Am plâns de bucurie. Teoretic 
știam de mult aceasta, însă, doar prin trăire, puteam să 

știute și învățate de la alții. A fost cea mai 
a mea, a fost cea mai mare descoperire pe care o 

făcusem vreodată. Jubilam de bucurie. Am trăit și retrăiesc cu 
ță dumnezeiască.  

ța umană este mereu testată, chiar 
noi orizonturi spirituale. 

Încercările apar mai ales cu cei dragi, cu cei mai apropiați din 

De beneficiile tehnicii moderne, care fără îndoială au făcut viața 
și hidra ateistă, care 

pătrundere insidoasă în mințile celor slabi 
și ignoranți, mai ales în rândul celor tineri. Propaganda atee a 

șinăriei comuniste de altădată pălește pe lângă tehnicile de 
manipulare de tip NLP, a mesajelor subliminale din toată mass-

de socializare de tip facebook etc., distrug 
orice încercare de echilibristică spirituală. Virusul năucitor al 
modernismului actual distruge fără părtinire sufletul și cultura, 

ții, sorbind pe nesimțite 

l văd pe bunicul meu neputincios, care se 
străduia din răsputeri să mă aducă la limanul spiritual. Mă văd 

ță de copii mei, față de elevii mei, pe care nu-i 
ademeni la o joacă în natură, 

ța vie în Dumnezeu. 
l irosesc, fiind absorbiți în 

totalitate de jocurile superficiale, de desenele animate violente, 
ță ieșită din comun. Studiile 

arată că toate acestea scad stima de sine a celor tineri, 
ți, au gânduri suicide etc. 

ția asupra acestor superficialități, atât acasă ca 
privesc apoi ca pe un 

dușman. Înverșunarea față de aceste preocupări nefaste ale 
copiilor și chiar a adulților, devine neputincioasă în contactul cu 
aceștia, deoarece, practic se duce un război invizibil la care 
entitățile demonice vor să controleze suflet
și ținerea lor în ignoranță.  

Rolurile s-au schimbat, am devenit bunicul
a fi neputincios în a-i îndruma pe cei dragi pe drumul 
desăvârșirii spirituale. Cu siguranță bunicul m
încrâncenarea mea stupidă de altădată, m
subtil de dincolo de lume, acel sentiment al compasiunii divine. 

Exemplul său de a trăi în rugăciune smerită pentru aproapele 
său, prin rugăciunea plină de evlavie dumnezeiască 
necondiționată, a devenit testamentul
empatic, spunându-mi de multe ori: dacă vrei să schimbi lumea 
din jurul tău trebuie mai întâi să te transformi pe tine…

 

Cum au murit Apostolii şi Iisus

 

Matei: Martirul a murit în Etiopia, ucis de rana unei săbii. 

Marcu: A murit în Alexandria, Egipt, după ce a fost tarat de 
cai, printre străzi până a murit.  

Luca: A fost spânzurat în Grecia, că rezultat a predicilor 
stăruitoare, către cei pierduţi.  

Ioan: A făcut faţă martiriului, prin faptul că a fost fiert într
bazin uriaş de ulei încins, în timpul unor raiduri de persecuţie în 
Roma. În orice caz, a scăpat că printr
Ioan a fost condamnat la prizoneriat în 
A scris Revelaţiile sale - Apocalipsa, pe insula Patmos. 
Apostolul a fost eliberat mai târziu şi a servit că preot în Edessa, 
în Turcia modernă.A murit de bătrâneţe, singurul apostol care a 
murit în linişte.  

Petru: A fost crucificat cu capul în jos, pe o cruce în formă de 
X. După spusele bisericilor, s-a întâmplat astfel, deoarece 
cerut tartorilor săi asta, pentru că s-a simţit nedemn să moară că 
Iisus.  
 
Iacov: A fost conducătorul bisericii în Israel, a fost aruncat de 
la 30 m înălţime, de pe vârful templului, pentru că a refuzat să 
se lepede de credinţă în Hristos. Când au desco
supravieţuit căzăturii, duşmanii săi l-au bătut până l
Acesta a fost acelaşi templu unde Satan a încercat să
pe Iisus. 

 Iacov cel Mare: Fiul lui Zebedee, pescar, când Iisus l
în serviciul Sau. Un mare conducător
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șunarea față de aceste preocupări nefaste ale 
și chiar a adulților, devine neputincioasă în contactul cu 

știa, deoarece, practic se duce un război invizibil la care 
țile demonice vor să controleze sufletele celor împătimiți 

bunicul de altădată, ce pare 
i îndruma pe cei dragi pe drumul 

șirii spirituale. Cu siguranță bunicul m-a iertat pentru 
idă de altădată, m-a iertat simțindu-i 

subtil de dincolo de lume, acel sentiment al compasiunii divine.  

Exemplul său de a trăi în rugăciune smerită pentru aproapele 
său, prin rugăciunea plină de evlavie dumnezeiască 

testamentul pe care mi l-a transmis 
dacă vrei să schimbi lumea 

din jurul tău trebuie mai întâi să te transformi pe tine… 

Cum au murit Apostolii şi Iisus 

Martirul a murit în Etiopia, ucis de rana unei săbii.  

A murit în Alexandria, Egipt, după ce a fost tarat de 

A fost spânzurat în Grecia, că rezultat a predicilor 

A făcut faţă martiriului, prin faptul că a fost fiert într-un 
uriaş de ulei încins, în timpul unor raiduri de persecuţie în 

Roma. În orice caz, a scăpat că printr-un miracol.  
Ioan a fost condamnat la prizoneriat în mină, pe insula Patmos. 

Apocalipsa, pe insula Patmos. 
erat mai târziu şi a servit că preot în Edessa, 

în Turcia modernă.A murit de bătrâneţe, singurul apostol care a 

A fost crucificat cu capul în jos, pe o cruce în formă de 
a întâmplat astfel, deoarece a 

a simţit nedemn să moară că 

A fost conducătorul bisericii în Israel, a fost aruncat de 
la 30 m înălţime, de pe vârful templului, pentru că a refuzat să 
se lepede de credinţă în Hristos. Când au descoperit că a 

au bătut până l-au omorât.  
Acesta a fost acelaşi templu unde Satan a încercat să-l ispitească 

: Fiul lui Zebedee, pescar, când Iisus l-a chemat 
în serviciul Sau. Un mare conducător al bisericii, acesta a fost 
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decapitat în Ierusalim. Ofiţerul român, care l-a păzit, a rămas 
uimit de cum îşi apară credinţă la proces. Mai târziu acesta l-a 
însoţit pe Iacov la locul execuţiei, şi-a schimbat credinţă 
(recunoscându-l pe Iisus), a îngenuncheat şi s-a lăsat decapitat 
alături de Iacov. 

Bartolomeu: Cunoscut şi sub numele de Nataniel, a fost 
misionar în Asia. A propavaduit în Turcia de astăzi. Bartolomeu 
a devenit martir, fiind omorât în bătaie cu biciul pentru credinţă 
să, în Armenia.  

Andrei: A fost crucificat pe o cruce în formă de X, pe insula 
Patras în Grecia. După ce a fost bătut cu biciul de către 7 
soldaţi, a fost legat de cruce cu funii pentru a-i prelungi agonia. 
Urmaşii săi au raportat că ultimele sale cuvinte au fost: ” Am 
trăit mult, mi-am dorit şi am aşteptat acest ceas fericit. Crucea a 
fost sfinţită prin faptul că Iisus a atârnat pe ea”. A predicat celor 
care îl chinuiau, încă două zile până a murit. 

 Toma: A fost înjunghiat cu o suliţa, în India, în timpul 
călătoriilor sale de misionar, pentru a-şi stabili biserica în zona 
subcontinentala.  

Iuda (a nu se confundă cu Iscariotul): A fost omorât cu săgeţi 
când a refuzat să îşi nege credinţă în Christos.  

Matei: Apostolul care a fost ales să îl înlocuiască pe Iuda 
Iscariotul, a fost omorât cu pietre şi apoi decapitat.  

Paul (Pavel): A fost torturat şi apoi decapitat de către împăratul 
malefic Nero, în Roma anului 67 A.D. Paul a îndurat un arest 
îndelungat, care i-a permis să scrie epistolele către bisericile pe 
care reuşise să le formeze în Imperiul Român. Aceste scrisori, 
care sunt învăţăturile fundamentale ale doctrinelor creştine, 
formează o porţiune însemnată a Noului Testament.  
Poate acestea ne amintesc că suferinţele noastre aici pe pământ, 
sunt minore în comparaţie cu persecuţiile îndurate şi cruzimea 
pe care au suferit-o Apostolii şi discipolii, în vremea lor pentru 
Credinţă. „Veţi fi urâţi din cauza numelui meu. Dar cel care 
îndură până la sfârşit, va fi salvat”. Matei.  

Moartea ştiinţifică a lui Iisus: La vârstă de 33 de ani, Iisus a 
fost condamnat la moarte. La vremea aceea, crucificarea era 
formă cea mai rea de moarte. Doar cei mai mari criminali erau 
condmanati la crucificare. Mai rău pentru Iisus, faţă de ceilalţi 
criminali, pe lângă faptul că a fost crucificat, a fost bătut în cuie 
(pironit), de mâini şi de picioare. Fiecare piron era lung de 15-
20 de cm, ele au fost bătute în încheieturi, nu în palmă cum se 
portretizează adeseori. Există un tendon la încheietura mâinii, 
care se extinde până la umăr, gărzile române ştiau acest lucru, 
că acest tendon se va rupe, forțându-l pe Iisus să se menţină cu 
muşchii din spate, pentru a-şi putea trage respiraţia.  
Ambele picioare au fost pironite, astfel că era nevoit să îşi 
menţină greutatea în unicul cui care i-a străpuns picioarele pe 
cruce. Iisus nu se putea sprijini constant în picioare datorită 
durerii, astfel că era forţat să alterneze prin arcuirea spatelui şi 
sprijinul în picioare, că să poată să respire. Imaginaţi-va 
durerea, lupta, curajul. Iisus a îndurat această realitate timp de 3 

ore. Da, 3 ore, va puteţi imagina suferinţă? Cu câteva minute 
înainte să moară, nu a mai sângerat. Îi ieşea efectiv apă, din 
răni. Din imaginile cunoscute vedem răni la mâini şi la picioare 
şi de la sabie într-o parte. Dar realizăm oare că rănile sale erau 
în corp? Un ciocan a pătruns piroane mari prin încheieturi, 
picioarele unul peste altul, apoi pironite, apoi un soldat român l-
a înjunghiat într-o parte cu sabia. Înainte de toate acestea a fost 
biciuit şi bătut. Bătut atât de tare că faţă Sa, s-a rupt şi barba a 
fost smulsă de pe faţă Sa. Coroana cu spini îi înţepa scalpul. 
Majoritatea oamenilor nu ar fi rezistat acestor torturi. Nu a mai 
avut sânge să sângereze, doar apa mai ieşea din rănile sale. 
Corpul uman, adult conţine 3.5 litri de sânge. Lui Iisus i s-au 
scurs toţi cei 3.5 litri, având trei piroane bătute în membrele 
sale, o coroana de spini şi pe deasupra, un soldat roman Îl 
înjunghiase în piept. Toate acestea fără să mai menţionăm 
umilinţă pe care a trăit-o cărându-şi propria cruce, pe parcursul 
de 2 km, în timp ce populaţia îl scuipă şi arunca cu pietre în El. 
Crucea cântărea aproape 30 de kg, doar partea de sus pe care a 
fost crucificat cu mâinile. Iisus a trebuit să trăiască această 
experienţă pentru a deschide porţile Raiului, astfel că voi să 
puteţi avea acces liber la D-zeu. Atfel că păcatele voastre să fie 
„spălate”, toate, fără excepţie.  

Matei 10:32-33: „Toţi cei care mă menţionează/recunosc în faţa 
celorlaţi, îi voi recunoaşte în faţa Tatălui din rai; toţi care mă 
neagă (nu mă recunosc) în faţa celorlaţi vor fi negaţi 
(nerecunoscuţi) de către mine în faţa Tatălui.” 

 
Sursa: http://raptureimminent.wordpress.com/2013/03/30/how-the-apostles-
died-the-death-of-jesus/ 
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De ce a murit Hristos pentru noi?

Prof. Iuliana ROȘCA – Târzii,

        Aceasta este întrebarea ce frământă sufletele 
oamenilor de la răstignirea Lui încoace? Cum a putut 
îndura El atâta suferință pentru un popor necredincios care 
L-a hulit și L-a batjocorit de-a lungul timpului?

um poate cineva să aibă atâta răbdare, putere, voin
bunătate?  

 

El este Fiul lui Dumnezeu Întrupat. De ce nu ne
pedepsit atunci când am greșit? De ce ne-a arătat mereu calea 
cea bună, chiar dacă eram pe calea cea rea? De ce a vrut 
să ne ajute mereu? De unde are atâta dragoste pentru noi? De ce 
a permis această suferință a Lui pe care – după cum spune un 
mare doctor francez – El a premeditat-o, știind tot ceea ce va 
urma să se întâmple? De ce? 

Răspunsul la toate aceste întrebări este: 
cum trebuie să fie iubirea în definitiv? Iubirea cre
să se răsfrângă asupra tuturor fără deosebiri, căci numai 
atunci este cu adevărat iubire, când ea este dezinteresată, când 
nu caută ale sale (I Corinteni 13,5). Iisus Hristos a muri
mine și pentru fiecare în parte tocmai din pricina acestei iubiri 
dezinteresate. 

În viața de zi cu zi putem împlini virtutea iubirii 
respectând poruncile lui Dumnezeu, îndepărtându
atunci când suntem milostivă și când suntem alături d
jurul nostru. Iubirea ne îndrumă să dăm fiecăruia câte ceva din 
ce este al nostru, chiar și o vorbă bună. 

Mântuitorul ne învață să iertăm pe cel ce  greșește până 
de șaptezeci de ori câte șapte sau celui care ne cere haina, să
dăm și cămașa; celui care ne lovește peste un obraz, ne învață să 
ăl întoarcem și pe celălalt. Aceste învățături vin din iubire.

Dragostea Mântuitorului Iisus Hristos pentru oameni a 
fost gratuită. El ne-a iubit atât de mult încât Și
picătură de sânge pentru noi, pentru mântuirea sufletului nostru. 

C 
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De ce a murit Hristos pentru noi? 

                                                                                                 
Târzii, jud. Vaslui 

Aceasta este întrebarea ce frământă sufletele 
oamenilor de la răstignirea Lui încoace? Cum a putut 

ță pentru un popor necredincios care 
a lungul timpului?  

um poate cineva să aibă atâta răbdare, putere, voință și 

El este Fiul lui Dumnezeu Întrupat. De ce nu ne-a 
a arătat mereu calea 

cea bună, chiar dacă eram pe calea cea rea? De ce a vrut și vrea 
ajute mereu? De unde are atâta dragoste pentru noi? De ce 

după cum spune un 
știind tot ceea ce va 

Răspunsul la toate aceste întrebări este: Iubirea. Dar 
Iubirea creștină trebuie 

să se răsfrângă asupra tuturor fără deosebiri, căci numai 
atunci este cu adevărat iubire, când ea este dezinteresată, când 

(I Corinteni 13,5). Iisus Hristos a murit pentru 
și pentru fiecare în parte tocmai din pricina acestei iubiri 

ța de zi cu zi putem împlini virtutea iubirii 
respectând poruncile lui Dumnezeu, îndepărtându-ne de păcate 

alături de cei din 
jurul nostru. Iubirea ne îndrumă să dăm fiecăruia câte ceva din 

ță să iertăm pe cel ce  greșește până 
șaptezeci de ori câte șapte sau celui care ne cere haina, să-i 

ște peste un obraz, ne învață să 
și pe celălalt. Aceste învățături vin din iubire. 

Dragostea Mântuitorului Iisus Hristos pentru oameni a 
Și-a dat și ultima 

u noi, pentru mântuirea sufletului nostru. 

Și ce a cerut în schimbul acestei iubiri? Nimic! Nici măcar o 
piatră pe care să-Și plece capul însângerat. Această dragoste 
jertfelnică a dăruit-o Hristos tuturor oamenilor 
zi cu zi. 

Atât de mult ne-a iubit Dumnezeu încât a murit pe cruce cu 
brațele deschise îmbrățișându-ne pe noi, cei care L
și batjocorit; acei oameni care înainte de Patimi I
Osana și L-am întâmpinat cu flori și bucurie pe Cel care ne este 
Domn și Mântuitor. Ne-am pus vreodată întrebarea: ce om ar 
putea să-și dea viața pentru un altul care l
Nimeni dintre oameni nu a făcut aceasta decât Iisus Hristos, 
Prietenul nostru a cărui casă nu are chei 
poftește să intrăm fără să batem la ușă; drumul spre casa Gazdei 
noastre, a Prietenului nostru este chiar prin inima noastră...ceea 
ce trebuie să facem este să ascultăm pulsul bătăilor 
ușii care se deschide printr-un simplu impuls.

 Iuda L-a vândut și cu el odată și noi. L
am răstignit...dar ceea ce trebuie să facem după toate acestea 
este să ne cerem iertare, nu să ne spânzurăm sim
închidem inima în temniță și în întuneric; ci să recunoa
am greșit și să ne alăturăm Patimilor Lui cu lacrimi și inima 
zdrobită. 

A murit pentru ca noi să înviem odată cu El 
dobândim viața veșnică pe care ne-o oferă din atâta iubire 
bunătate...a murit pe pământ și a înviat în ceruri...a murit pentru 
răutate și a înviat pentru a aduce pacea și libertatea... a murit în 
mințile noastre și a înviat în sufletele noastre. Moartea aduce 
lacrimi, însă moartea Lui a adus lacrimi contopite cu bucuria 
mântuirii; lacrima iubirii revărsată pe obrazul Lui a umplut 
adâncul de lumină și cerurile de slavă. 

Văzând atâta patimă,  cerul plânge pentru Domnul, noi Îl 
răstignim, dar El ne înviază...ne iubește și ne învață să iubim, 
dar noi nu știm să-L iubim și să vedem cu ochii sufletului, cu
ochii cu care El a plâns și a surâs morții.

Adam pierduse raiul pământesc 
Raiul meu, raiul meu, raiul meuminunat!
Domnul i-a dat pe Cruce un alt Rai, mai bun decât cel dintâi, în 
ceruri, unde e Lumina Sfintei Treimi. Ce vom da în schimb 
Domnului pentru iubirea Lui față de noi?

Prin exemplul tâlharului de pe cruce 
risipitor, Domnul ne-a arătat cum vine El cu iubire în 
întâmpinarea păcătosului care se căiește. În Pilda fiului risipitor 
se spune  că „tatăl l-a văzut de departe 
alergând, a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat„ (Luca 15,20), nu 
i-a făcut nici un reproș, ci a înjunghiat vițelul cel gras și a 
poruncit ca toți să se veselească. Așa este mila și iubirea lui 
Dumnezeu.  
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Și ce a cerut în schimbul acestei iubiri? Nimic! Nici măcar o 
Și plece capul însângerat. Această dragoste 
o Hristos tuturor oamenilor și păcătoșilor de 

a iubit Dumnezeu încât a murit pe cruce cu 
ne pe noi, cei care L-am răstignit 

și batjocorit; acei oameni care înainte de Patimi I-am strigat 
și bucurie pe Cel care ne este 

am pus vreodată întrebarea: ce om ar 
și dea viața pentru un altul care l-a denigrat și l-a urât? 

Nimeni dintre oameni nu a făcut aceasta decât Iisus Hristos, 
ul nostru a cărui casă nu are chei și nici clanță și ne 

ște să intrăm fără să batem la ușă; drumul spre casa Gazdei 
noastre, a Prietenului nostru este chiar prin inima noastră...ceea 
ce trebuie să facem este să ascultăm pulsul bătăilor și scârțâitul 

un simplu impuls. 

și cu el odată și noi. L-am vândut, L-
am răstignit...dar ceea ce trebuie să facem după toate acestea 
este să ne cerem iertare, nu să ne spânzurăm simțurile și să ne 

în întuneric; ci să recunoaștem că 
șit și să ne alăturăm Patimilor Lui cu lacrimi și inima 

A murit pentru ca noi să înviem odată cu El și să 
o oferă din atâta iubire și 

viat în ceruri...a murit pentru 
și a înviat pentru a aduce pacea și libertatea... a murit în 

țile noastre și a înviat în sufletele noastre. Moartea aduce 
lacrimi, însă moartea Lui a adus lacrimi contopite cu bucuria 

vărsată pe obrazul Lui a umplut 
 

Văzând atâta patimă,  cerul plânge pentru Domnul, noi Îl 
ște și ne învață să iubim, 

și să vedem cu ochii sufletului, cu 
și a surâs morții. 

Adam pierduse raiul pământesc și îl căuta plângând: 
Raiul meu, raiul meu, raiul meuminunat! Dar prin iubirea Sa, 

a dat pe Cruce un alt Rai, mai bun decât cel dintâi, în 
imi. Ce vom da în schimb 

ță de noi? 

Prin exemplul tâlharului de pe cruce și al fiului cel 
a arătat cum vine El cu iubire în 

ște. În Pilda fiului risipitor 
a văzut de departe și i s-a făcut milă și, 

a sărutat„ (Luca 15,20), nu 
ș, ci a înjunghiat vițelul cel gras și a 

ți să se veselească. Așa este mila și iubirea lui 
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Învățătorule, înviază în inimile noastre, învață
murim pentru Tine și să înviem întru Tine! Scrie în inimile 
noastre cu lacrima Ta și cioplește în simțurile noastre 
sentimentul morții înviate... Ai murit... cu moartea Ta ai adus 
întristare...iar cu Învierea ta ai adus fericirea și veșnicia!

 

Istoria lemnului Crucii pe care a fost 
răstignit Mântuitorul nostru Iisus Hristos

               Prof. Iuliana ROȘCA – Târzii,

        Multora li se pare aspru acest cuvânt: ”leapădă
tine, ia crucea ta, și urmează lui Hristos” (Luca, 9,23). Însă 
mult mai aspru este cuvântul ce va fi auzit în ziua cea de pe 
urmă: ”Duceți-vă de la Mine blestemaților în focul cel 
veșnic” (Matei 25,41). 

 

Sfânta cruce – cale împărătescă spre cer

      Cei care asculta și urmează cu bucurie cuvântul ce ne 
îndeamnă să ne purtăm crucea (necazurile, încercările), nu se 
vor teme atunci de osânda veșnică. Atunci toți 
care în viața lor au urmat pe Hristos Cel Răstignit, se vor 
apropia cu îndrăzneală de Judecătorul Hristos. 

În cruce este mântuirea, în cruce este via
este ocrotirea împotriva vrăjmașului; prin cruce descoperim 
izvorul desfătărilor cerești, crucea ne dă tăria sufletului, bucuria 
duhului, săvârșirea sfințeniei. Hristos a mers înainte purtând 
crucea și a murit pe cruce pentru întreaga omenire; Prin purtarea 
crucii și prin jertfa Sa pe cruce, Mântuitorul ne dă exemplu și ne 
încurajează să ne purtăm crucea în această viață pământească: 
”Că de vei muri împreună cu Hristos, vei învia împreună cu 
Dânsul” (Romani 6,8). Iată crucea, iată răstignirea! În 
înfruntarea necazurilor și în răstignirea poftelor zace mântuirea.

 

Descoperirea Crucii răstignirii 

După moartea şi Învierea Domnului, ucenicii Lui au 
îngropat lemnul crucii, stropit de dumnezeiescul sânge, la 
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țătorule, înviază în inimile noastre, învață-ne să 
și să înviem întru Tine! Scrie în inimile 

și cioplește în simțurile noastre 
ții înviate... Ai murit... cu moartea Ta ai adus 

și veșnicia! 

Istoria lemnului Crucii pe care a fost 
răstignit Mântuitorul nostru Iisus Hristos 

Târzii, jud. Vaslui                                                                                 

Multora li se pare aspru acest cuvânt: ”leapădă-te de 
și urmează lui Hristos” (Luca, 9,23). Însă 

mult mai aspru este cuvântul ce va fi auzit în ziua cea de pe 
ilor în focul cel 

cale împărătescă spre cer 

și urmează cu bucurie cuvântul ce ne 
îndeamnă să ne purtăm crucea (necazurile, încercările), nu se 

șnică. Atunci toți ucenicii crucii 
ța lor au urmat pe Hristos Cel Răstignit, se vor 

În cruce este mântuirea, în cruce este viața, în cruce 
șului; prin cruce descoperim 

ști, crucea ne dă tăria sufletului, bucuria 
șirea sfințeniei. Hristos a mers înainte purtând 

și a murit pe cruce pentru întreaga omenire; Prin purtarea 
și prin jertfa Sa pe cruce, Mântuitorul ne dă exemplu și ne 

ță pământească: 
”Că de vei muri împreună cu Hristos, vei învia împreună cu 
Dânsul” (Romani 6,8). Iată crucea, iată răstignirea! În 

și în răstignirea poftelor zace mântuirea. 

După moartea şi Învierea Domnului, ucenicii Lui au 
îngropat lemnul crucii, stropit de dumnezeiescul sânge, la 

poalele Golgotei. În altă variantă a acestui episod, se spune că 
soldaţii romani care L-au răstignit pe Iisus, după punerea Lui în 
mormânt, ar fi aruncat cele trei cruci într
piatră, din imediata apropiere a Golgotei, unde se colecta apa de 
ploaie necesară consumului oraşului. Golgota rămăsese un loc 
blestemat. Gunoaiele Ierusalimului au fost aruncate cu timpul 
acolo, în vechea cisternă, acoperind crucile. După trei secole, în 
anul 326, împărăteasa Elena, mama împăratului Constantin cel 
Mare, ajunsă la Ierusalim în căutarea Locurilor sfinte, a poruncit 
să se sape în cetate. Aşa s-au descoperit cele trei cruci de lemn.

Crucea pe care fusese răstignit Mântuitorul a fost uşor 
identificată, fiind singura care avea cuie bătute în ea, fiindcă cei 
doi tâlhari fuseseră legaţi cu funii pe crucile lor. Pentru o mai 
bună verificare, crucea a fost aşezată peste un mort, care a înv
şi a rostit cuvinte de slavă lui Dumnezeu. Aceasta este crucea 
despre care Sfântul Apostol Pavel scrie: „Căci cuvântul crucii 
este, pentru cei ce pier, nebunie, iar pentru noi, cei ce ne 
mântuim, este puterea lui Dumnezeu, căci scris este: pierde
înţelepciunea celor înţelepţi şi ştiinţa celor învăţaţi o voi 
nimici.“ (1 Corinteni 18-19). 

Sfânta Elena, aşa cum ne spun Ambrozie, Rufinus şi 
alţi Părinţi şi scriitori bisericeşti, a trimis acasă, fiului ei 
Constantin, un fragment din lemnul Sfintei Cruci 
din cele în care fusese pironit Domnul, unul dintre ele fiind 
ulterior încastrat într-o diademă. Crucea descoperită pe Golgota 
a fost pusă în Bazilica „Sfânta Cruce“ din Ierusalim, zidită de 
împărăteasă. Tot acolo au mai fost depuse un cui şi 
care Pilat pusese să se scrie INRI. În faţa bazilicii, a fost înălţată 
o cruce de metal, pe care împăratul Teodosie al II 
acoperit-o cu aur şi diamante în anul 417. Aşa cum spune şi 
pelerina creştină Egeria (sec. al IV
Ierusalim, sfinţită în ziua de 13 septembrie, a fost depusă spre 
păstrare cea mai mare parte a lemnului Sfintei Cruci, 
descoperită de puţină vreme de Sfânta Elena. Dar sărbătoarea 
liturgică a Înălţării Sfintei Cruci s-a stabilit o zi mai târziu, pe 
14 Septembrie, când a fost arătată mulţimii, din amvonul 
Bisericii Sfântului Mormânt, de către Macarie, episcopul 
Ierusalimului. 
        Începutul cultului public şi oficial al Crucii lui Iisus s
petrecut în anul 335, cu ocazia sfinţirii bisericii zidite de 
împăratul Constantin cel Mare, la propunerea împărătesei 
Elena, pe Golgota, locul Calvarului şi al îngropării 
Mântuitorului Iisus, cunoscută ca Biserică a Sfântului Mormânt, 
sau Martirion/Martyrium, iar mai târziu „Ad Crucem”

Crucea răstignirii, luată ca pradă de război de către perşi
Istoria Sfintei Cruci, după evenimentul pomenit mai 

sus, este însă una zbuciumată. Multe date nu concordă, fiind 
foarte greu de stabilit cu exactitate adevărul. Surse catolice 
susţin că, după aproape trei veacuri, în anul 615, r
Sfintei Cruci a fost luată ca pradă de război de către perşii care 
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poalele Golgotei. În altă variantă a acestui episod, se spune că 
au răstignit pe Iisus, după punerea Lui în 

mânt, ar fi aruncat cele trei cruci într-o cisternă săpată în 
piatră, din imediata apropiere a Golgotei, unde se colecta apa de 
ploaie necesară consumului oraşului. Golgota rămăsese un loc 
blestemat. Gunoaiele Ierusalimului au fost aruncate cu timpul 

, în vechea cisternă, acoperind crucile. După trei secole, în 
anul 326, împărăteasa Elena, mama împăratului Constantin cel 
Mare, ajunsă la Ierusalim în căutarea Locurilor sfinte, a poruncit 

au descoperit cele trei cruci de lemn. 

Crucea pe care fusese răstignit Mântuitorul a fost uşor 
identificată, fiind singura care avea cuie bătute în ea, fiindcă cei 
doi tâlhari fuseseră legaţi cu funii pe crucile lor. Pentru o mai 
bună verificare, crucea a fost aşezată peste un mort, care a înviat 
şi a rostit cuvinte de slavă lui Dumnezeu. Aceasta este crucea 
despre care Sfântul Apostol Pavel scrie: „Căci cuvântul crucii 
este, pentru cei ce pier, nebunie, iar pentru noi, cei ce ne 
mântuim, este puterea lui Dumnezeu, căci scris este: pierde-voi 
nţelepciunea celor înţelepţi şi ştiinţa celor învăţaţi o voi 

Sfânta Elena, aşa cum ne spun Ambrozie, Rufinus şi 
alţi Părinţi şi scriitori bisericeşti, a trimis acasă, fiului ei 
Constantin, un fragment din lemnul Sfintei Cruci şi două cuie 
din cele în care fusese pironit Domnul, unul dintre ele fiind 

Crucea descoperită pe Golgota 
a fost pusă în Bazilica „Sfânta Cruce“ din Ierusalim, zidită de 
împărăteasă. Tot acolo au mai fost depuse un cui şi placa pe 
care Pilat pusese să se scrie INRI. În faţa bazilicii, a fost înălţată 
o cruce de metal, pe care împăratul Teodosie al II -lea a 

o cu aur şi diamante în anul 417. Aşa cum spune şi 
pelerina creştină Egeria (sec. al IV-lea), în biserica din 
Ierusalim, sfinţită în ziua de 13 septembrie, a fost depusă spre 
păstrare cea mai mare parte a lemnului Sfintei Cruci, 
descoperită de puţină vreme de Sfânta Elena. Dar sărbătoarea 

a stabilit o zi mai târziu, pe 
tembrie, când a fost arătată mulţimii, din amvonul 

Bisericii Sfântului Mormânt, de către Macarie, episcopul 

Începutul cultului public şi oficial al Crucii lui Iisus s-a 
petrecut în anul 335, cu ocazia sfinţirii bisericii zidite de 

păratul Constantin cel Mare, la propunerea împărătesei 
Elena, pe Golgota, locul Calvarului şi al îngropării 
Mântuitorului Iisus, cunoscută ca Biserică a Sfântului Mormânt, 
sau Martirion/Martyrium, iar mai târziu „Ad Crucem” 

dă de război de către perşi 
Istoria Sfintei Cruci, după evenimentul pomenit mai 

sus, este însă una zbuciumată. Multe date nu concordă, fiind 
foarte greu de stabilit cu exactitate adevărul. Surse catolice 
susţin că, după aproape trei veacuri, în anul 615, racla cu lemnul 
Sfintei Cruci a fost luată ca pradă de război de către perşii care 
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au invadat şi au cucerit Ierusalimul, sub condu-cerea lui Cosroe 
Parviz, şi dusă la Ctesifon. După 14 ani, împăratul Heraclie al 
Bizanţului a readus-o la Ierusalim, depunând-o, în anul 629, cu 
mare cinste, în Biserica Sfântului Mormânt. La 14 septembrie 
630, Patriarhul Zaharia a înălţat-o în văzul credincioşilor.

În anii 634-635, lemnul Sfintei Cruci a fost adus de la 
Ierusalim la Constantinopol (şi înapoi) într
solemnă, a cărei amintire s-a păstrat până astăzi în cultul 
bizantin al sărbătorii din 14 Septembrie. 

 
Crucea Domnului, pierdută şi regăsită 

Aceleaşi surse catolice susţin că urmele acestei părţi 
din Cruce s-au pierdut definitiv. Relicva, ascunsă în 1009, 
redescoperită şi reaşezată în Biserica Sfântului Mormânt în 
1099 de cruciaţi, a căzut în 1187 în mâinile lui Salladin, pe 
câmpul de bătălie de la Hattin, unde fusese adusă de episcopul 
Betleemului, la porunca regelui Ierusalimului, din sf
rămânând doar bucăţile trimise de Sfânta Elena la 
Constantinopol şi la Roma. În acest al doilea caz, fragmentul 
din Sfânta Cruce, păstrat în capela Pharos a palatului imperial 
de pe malul Bosforului, şi celelalte relicve ale Patimilor care se 
aflau aici au fost achiziţionate între 1241 şi 1242 de către regele 
Franţei, Ludovic al IX-lea, de la împăratul latin de 
Constantinopol. Lemnul Sfintei Cruci a fost depus în Sainte 
Chapelle, în 1248, de unde a dispărut în timpul Revoluţiei 
franceze. 

Referitor la dramatica istorie a lemnului Sfintei Cruci, 
părintele Gheorghe Calciu spunea: „Este sigur că, în perioada 
iconoclasmului, crucea a fost negată ca şi icoanele. Poate că a 
fost ascunsă de patriarhul Ierusalimului, eventual, descompusă 
în bucăţi spre a fi mai uşor de ascuns şi, apoi, scoasă din nou la 
iveală. Se presupune că a fost trimisă la Constantinopol, atunci 
când pericolul musulman a crescut şi că a stat acolo până în 
preajma căderii Constantinopolului. Unii istorici cred că atunci 
crucea a fost desfăcută în bucăţi mai mici şi trimisă diferitelor 
patriarhii, spre salvarea ei. În felul acesta, cei care duceau 
bucăţile de cruce puteau trece prin controlul musulman fără 
pericol. Dar, chiar dacă astăzi avem doar fragmente ale Sfintei 
Cruci, simbolul ei reprezentat în multiple forme rămâne ca 
semn al morţii şi Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, spre 
care martirii îşi aţinteau ochii în timpul suferinţei şi mureau 
fericiţi. Crucea evocă patima mântuitoare pentru lume a lui 
Iisus. În ea se recapitulează întreaga Lui viaţă“. 

Astăzi, fragmente din lemnul Sfintei Cruci se află la 
Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, la Roma, 
Constantinopol, Veria, în Grecia, Muntele Athos, Veneţia, în 
Franţa (Saint Sernin de Toulouse; Capela „La Vraie
Morbihan, Bretania; Anjou), Germania (Limburg an der Lahn), 
Belgia (Colegiul „Sfânta Cruce“ din Liege), Spania (Santo 
Toribio de Liébana) precum şi în alte biserici şi mănăstiri 
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cerea lui Cosroe 
Parviz, şi dusă la Ctesifon. După 14 ani, împăratul Heraclie al 

o, în anul 629, cu 
mare cinste, în Biserica Sfântului Mormânt. La 14 septembrie 

o în văzul credincioşilor. 

635, lemnul Sfintei Cruci a fost adus de la 
într-o procesiune 

a păstrat până astăzi în cultul 

Aceleaşi surse catolice susţin că urmele acestei părţi 
ascunsă în 1009, 

redescoperită şi reaşezată în Biserica Sfântului Mormânt în 
1099 de cruciaţi, a căzut în 1187 în mâinile lui Salladin, pe 
câmpul de bătălie de la Hattin, unde fusese adusă de episcopul 
Betleemului, la porunca regelui Ierusalimului, din sfânta relicvă 
rămânând doar bucăţile trimise de Sfânta Elena la 
Constantinopol şi la Roma. În acest al doilea caz, fragmentul 
din Sfânta Cruce, păstrat în capela Pharos a palatului imperial 
de pe malul Bosforului, şi celelalte relicve ale Patimilor care se 
aflau aici au fost achiziţionate între 1241 şi 1242 de către regele 

lea, de la împăratul latin de 
Constantinopol. Lemnul Sfintei Cruci a fost depus în Sainte 
Chapelle, în 1248, de unde a dispărut în timpul Revoluţiei 

Referitor la dramatica istorie a lemnului Sfintei Cruci, 
părintele Gheorghe Calciu spunea: „Este sigur că, în perioada 
iconoclasmului, crucea a fost negată ca şi icoanele. Poate că a 
fost ascunsă de patriarhul Ierusalimului, eventual, descompusă 

spre a fi mai uşor de ascuns şi, apoi, scoasă din nou la 
iveală. Se presupune că a fost trimisă la Constantinopol, atunci 
când pericolul musulman a crescut şi că a stat acolo până în 
preajma căderii Constantinopolului. Unii istorici cred că atunci 

fost desfăcută în bucăţi mai mici şi trimisă diferitelor 
patriarhii, spre salvarea ei. În felul acesta, cei care duceau 
bucăţile de cruce puteau trece prin controlul musulman fără 
pericol. Dar, chiar dacă astăzi avem doar fragmente ale Sfintei 

olul ei reprezentat în multiple forme rămâne ca 
semn al morţii şi Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, spre 
care martirii îşi aţinteau ochii în timpul suferinţei şi mureau 
fericiţi. Crucea evocă patima mântuitoare pentru lume a lui 

Astăzi, fragmente din lemnul Sfintei Cruci se află la 
Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, la Roma, 
Constantinopol, Veria, în Grecia, Muntele Athos, Veneţia, în 
Franţa (Saint Sernin de Toulouse; Capela „La Vraie-Croix“ din 
Morbihan, Bretania; Anjou), Germania (Limburg an der Lahn), 
Belgia (Colegiul „Sfânta Cruce“ din Liege), Spania (Santo 
Toribio de Liébana) precum şi în alte biserici şi mănăstiri 

creştine din lume. Cea mai mare bucată din Sfânta Cruce este 
păstrată la Mănăstirea Xiropotamou, din Sfântul Munte Athos. 
În 1992, această sfântă relicvă a fost adusă pentru câteva 
săptămâni şi în ţara noastră. În 2004, cu prilejul praznicului 
Sfintei Parascheva, a fost adus la Iaşi, prin grija Preafericitului 
Părinte Patriarh Daniel, mitropolit la vremea aceea al Moldovei 
şi Bucovinei, fragmentul din Crucea pe care a fost răstignit 
Mântuitorul Iisus Hristos care se păstrează în Mănăstirea 
Panaghia Soumela din Veria – Grecia. 
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Ce sunt arhanghelii? Cei 15 arhangheli ai 
Universului

 
         Arhanghelii sunt arhistrategi care supraveghează 
activitatea îngerilor noştri păzitori. Ei constituie una din 
cele nouă cete de îngeri (ceaţă îngeri
arhangheli, a începătoriilor, a stăpâ
cereşti, a domniilor, a tronurilor, a heruvimilor 
serafimilor).  

intre aceste cete îngereşti, îngerii păzitori şi arhanghelii sunt 
cei mai implicaţi în activitatea de ajutorare a Pământului şi a 
locuitorilor lui.  

În comparaţie cu îngerii păzitori, arhanghelii sunt foarte mari, au voce 
foarte puternică şi staturi impozante, dar sunt, de asemenea, extrem de 
iubitori şi de lipsiţi de eu. Ca fiinţe cereşti neî
Totuşi, tăriile şi trăsăturile lor caracteristice le dau energii şi înfăţişări 

distincte, bărbăteşti şi femeieşti. 
Biblia pomeneşte numele 
Arhanghelilor Mihail şi Gavril. 
Unele versiuni ale Bibliei 
amintesc şi numele Arhanghelilor 
Rafael şi Uriel. Vechile text
evreieşti extind această listă
la cincisprezece arhangheli. Veţi 
observă, în lista care urmează, că 
toate num
numai două excepţii, se termină 
cu sufixul „el” sau „îl”, care 
înseamnă „al lui Dumnezeu” sau 
„de la Dumnezeu” în limba 
ebraică. Cele două excepţii sunt 
acei profeţi biblici care au avut 

vieţi atât de exemplare, încât au fost înălţaţi
încheierea vieţii lor omeneşti, pământeşti.  

D
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creştine din lume. Cea mai mare bucată din Sfânta Cruce este 
ăstirea Xiropotamou, din Sfântul Munte Athos. 

În 1992, această sfântă relicvă a fost adusă pentru câteva 
săptămâni şi în ţara noastră. În 2004, cu prilejul praznicului 
Sfintei Parascheva, a fost adus la Iaşi, prin grija Preafericitului 

iel, mitropolit la vremea aceea al Moldovei 
şi Bucovinei, fragmentul din Crucea pe care a fost răstignit 
Mântuitorul Iisus Hristos care se păstrează în Mănăstirea 

 

, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 
ști, 2013 (Tipărită cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, 

cu aprobarea Sfântului Sinod) 
Între iadul deznădejdii și iadul smereniei, Ediția a 

a revizuită, Editura Deisis, Sibiu, 2001 
, , 07 martie 2010. 

, Editura Artemis, București, 2004 

Ce sunt arhanghelii? Cei 15 arhangheli ai 
Universului 

arhistrategi care supraveghează 
activitatea îngerilor noştri păzitori. Ei constituie una din 
cele nouă cete de îngeri (ceaţă îngerilor, a sfinţilor 
arhangheli, a începătoriilor, a stăpâniilor, a puterilor 
cereşti, a domniilor, a tronurilor, a heruvimilor şi a 

aceste cete îngereşti, îngerii păzitori şi arhanghelii sunt 
cei mai implicaţi în activitatea de ajutorare a Pământului şi a 

În comparaţie cu îngerii păzitori, arhanghelii sunt foarte mari, au voce 
nică şi staturi impozante, dar sunt, de asemenea, extrem de 

iubitori şi de lipsiţi de eu. Ca fiinţe cereşti neîntrupate, ei nu au gen. 
Totuşi, tăriile şi trăsăturile lor caracteristice le dau energii şi înfăţişări 

distincte, bărbăteşti şi femeieşti. 
a pomeneşte numele 

Arhanghelilor Mihail şi Gavril. 
Unele versiuni ale Bibliei 
amintesc şi numele Arhanghelilor 
Rafael şi Uriel. Vechile texte 
evreieşti extind această listă până 
la cincisprezece arhangheli. Veţi 
observă, în lista care urmează, că 
toate numele arhanghelilor, cu 
numai două excepţii, se termină 
cu sufixul „el” sau „îl”, care 
înseamnă „al lui Dumnezeu” sau 
„de la Dumnezeu” în limba 
ebraică. Cele două excepţii sunt 
acei profeţi biblici care au avut 

vieţi atât de exemplare, încât au fost înălţaţi la rang de arhangheli, după 
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Aceşti arhangheli sunt uneori amintiţi cu nume diferite, dar noi redăm 
mai jos numele cele mai obişnuite, mai comune, împreună cu 
specializările, cu trăsăturile lor caracteristice şi cu scurte descrieri ale 
faptelor atribuite lor:  

1) Ariel înseamnă „leoaică lui Dumnezeu” şi ne ajută să ne satisfacem 
nevoile fizice (bani, adăpost şi alte necesităţi materiale). Ariel ajută la 
soluţionarea problemelor legate de mediul înconjurător şi la îngrijirea 
şi vindecarea animalelor. Ariel lucrează împreună cu Arhanghelul 
Rafael (care şi el vindecă şi ajută animalele) şi cu ceata îngerilor numiţi 
„tronuri”. În plan istoric, este asociat cu Regele Solomon şi cu filozofii 
gnostici, care credeau că Ariel era stăpânul vânturilor.  

2) Azrael înseamnă „cel pe care îl ajută Dumnezeu”. El ajută sufletele 
celor decedaţi să ajungă în Ceruri, îi vindecă pe cei copleşiţi de durere 
şi îi sprijină pe oamenii care îi mângâie pe cei neconsolaţi. Văzut că 
„îngerul morţii” în tradiţiile ebraică şi islamică, Azrael este asociat cu 
Arhanghelul Rafael şi cu Regele Solomon. 

 3) Chamuel înseamnă „cel care îl vede pe Dumnezeu”. El calmează 
neliniştea, aduce pacea la nivel global şi personal, ajută la găsirea 
obiectelor şi a persoanelor pierdute şi la soluţionarea situaţiilor 
extreme. Este socotit conducătorul cetei îngereşti cunoscute sub 
numele de „puterile cereşti”. Chamuel este unul din cei zece arhangheli 
sefiroți ai Cabalei, ceea ce înseamnă că el guvernează o cale a 
Arborelui cabalistic al Vieţii (o explicaţie mistică a Creaţiei). 

 4) Gavril (sau Gabriel) înseamnă „trimisul, mesagerul lui 
Dumnezeu”. Acest arhanghel îi ajută pe mesageri, cum ar fi scriitorii, 
profesorii şi ziariştii. De asemenea, Arhanghelul Gavril îi ajută pe 
părinţi în conceperea, creşterea sau adoptarea copiilor. Unele credinţe 
îl consideră pe Gavril că având înfăţişare masculină, în timp ce altele îl 
percep cu înfăţişare feminină. Arhanghelul Gavril a adus Bunavestire 
lui Zaharia, anunţând naşterea lui Ioan Botezătorul, şi Mariei, 
binevestind naşterea lui Iisus, aşa cum consemnează Evanghelia după 
Luca. În Vechiul Testament, Arhanghelul Gavril l-a salvat pe Lot, fiul 
lui Avram, în momentul distrugerii cetăţii Sodoma. Se spune că 
Arhanghelul Gavril i-a dictat Coranul lui Mohamed.  

5) Haniel înseamnă „gloria lui Dumnezeu”. Având trăsături feminine, 
ajută femeile la ciclu şi dă oamenilor clarviziune. Este asociat planetei 
Venus şi Lunii, fiind unul din cei zece arhangheli sefiroți ai Cabalei. 
Adesea se spune că l-a însoţit la Ceruri pe profetul Enoh.  

6) Ieremiel înseamnă „milă lui Dumnezeu”. El se ocupă de emoţii şi 
ne ajută să ne trecem în revistă şi să ne facem bilanţul vieţii, ca să 
putem uita, şi ne mai ajută în planificarea schimbărilor pozitive. 
Vechile texte evreieşti îl consideră pe Ieremiel unul din cei şapte 
arhangheli primordiali. Deoarece Baruh, un prolific autor evreu apocrif 
din secolul 1 d.Hr., a fost ajutat de Ieremiel, se apreciază că acest 
arhanghel ne ajută cu viziuni profetice.  

7) Iofiel înseamnă „frumuseţea lui Dumnezeu” şi are înfăţişare 
feminină. Ajută la soluţionarea situaţiilor negative şi haotice; aduce 
frumuseţe şi ordine în gândurile, casele, birourile noastre şi în alte 
medii în care trăim, înlăturând energiile negative. Anumite tradiţii îl 
numesc Jofiel sau Sofiel şi este cunoscut ca „patron al artiştilor”, iar 
Tora îl descrie ca pe un susţinător al Legii Divine. 

 8 ) Metatron a fost profetul Enoh, care s-a înălţat la Ceruri după ce a 
dus o viaţă plină de virtute şi de slujire sfântă. Metatron vindecă 
dificultăţile de învăţare şi problemele copilăriei şi îi ajută pe copiii 
indigo şi pe copiii de cristal. În vechea tradiţie evreiască, Metatron este 
un arhanghel deosebit de important, fiind considerat conducătorul 
arhanghelilor sefiroți ai Cabalei. Cabala afirmă că Metatron l-a ajutat 
pe Moise la Ieşirea din Egipt. Talmudul spune că Metatron veghează 
asupra copiilor din Ceruri, pe lângă funcţia obişnuită de a veghea 
asupra copiilor de pe Pământ. 

 9) Mihail înseamnă „cel care este asemenea lui Dumnezeu” sau „cel 
care seamănă cu Dumnezeu”. El ne eliberează de teamă şi de îndoială, 
ne apară şi înlătură orice influenţă negativă. Considerat de obicei drept 
cel mai puternic dintre toţi arhanghelii, el este descris în Biblie şi în 
alte texte sacre creştine, mozaice sau islamice, săvârşind acte eroice de 
protecţie. Mihail este sfântul patron al ofiţerilor de poliţie şi dă curaj 
celor care îl cheamă. El conduce ceata îngerilor cunoscuţi sub numele 
de „virtuţi” sau „stăpânii”.  

10) Rafael înseamnă „cel care vindecă”. El vindecă suferinţele şi îi 
călăuzeşte pe vindecători şi pe cei care vor să devină vindecători. Este 
unul dintre cei trei arhangheli socotiţi sfinţi în prezent (ceilalţi doi fiind 
Mihail şi Gavril, deşi cândva au fost canonizaţi şapte arhangheli). În 
cartea lui Tobias (o carte canonică din Biblie), Rafael se descrie pe sine 
ca slujitor în faţă Gloriei Domnului Dumnezeu. Se crede că a fost unul 
dintre cei trei arhangheli care l-a vizitat pe patriarhul Avram. Deoarece 
l-a însoţit pe Tobias în călătoria sa, Rafael este considerat sfântul 
patron al călătorilor. Rolul sau principal este totuşi cel de vindecător şi 
de sprijinitor al vindecătorilor.  

11) Raguel înseamnă „prietenul lui Dumnezeu”. El aduce armonie în 
toate tipurile de relaţii şi ajută la rezolvarea neînţelegerilor. Cartea lui 
Enoh îl descrie pe Raguel ca supraveghetor al tuturor îngerilor, 
asigurând interacţiunea lor armonioasă. Se spune că a ajutat la înălţarea 
profetului Enoh la ceruri şi la transformarea sa în Arhanghelul 
Metatron.  
12) Raziel înseamnă „secretele lui Dumnezeu”. El vindecă blocajele 
spirituale şi psihice sine ajută în interpretarea viselor şi a amintirilor 
din vieţile trecute. Învăţăturile vechi evreieşti spun că Raziel stă atât de 
aproape de tronul lui Dumnezeu, încât aude toate secretele universului, 
secrete pe care le-a consemnat în cartea intitulată Sefer Raziel (Cartea 
Arhanghelului Raziel). Legenda spune că Raziel i-a dat această carte 
lui Adam, în momentul în care părăsea Grădina Raiului, şi lui Noe, în 
timp ce construia arca. Cabala îl descrie pe Raziel ca întruchipare a 
înţelepciunii divine.  

13) Sandalfon a fost profetul Ilie, care s-a înălţat la ceruri ca 
arhanghel. El slujeşte în multe privinţe, îi ajută pe oameni să-şi vindece 
tendinţele agresive şi duce rugăciunile noastre către Creator. În plus, 
Sandalfon îi ajută pe muzicieni, în special pe cei care folosesc muzică 
pentru vindecare. Fiindcă este unul dintre cei doi oameni care au fost 
înălţaţi la rangul de arhangheli, Sandalfon este considerat frate geamăn 
cu Metatron (care a fost profetul Enoh). Învăţăturile vechi evreieşti 
vorbesc despre statura impresionantă a lui Sandalfon şi spun că Moise 
îl numea pe Sandalfon „îngerul cel înalt”.  

14) Uriel înseamnă „Dumnezeu este lumina”. Este arhanghelul 
înţelepciunii şi al filozofiei, care ne luminează minţile cu intuiţie şi cu 
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idei noi. În textele sfinte evreieşti, Uriel are roluri diferite şi ample. Ca
înger al luminii, el este adesea asociat cu serafimii iluminaţi, care sunt 
cei mai apropiaţi de Dumnezeu din cele nouă cete îngereşti. Se crede 
că Uriel l-a înştiinţat pe Noe de iminentă Potopului. Uriel este socotit 
de obicei unul dintre cei patru arhangheli principali, alături de Mihail, 
Gavril şi Rafael.  

15) Zadkiel înseamnă „dreptatea lui Dumneze
tulburările de memorie şi ajută la îmbunătăţirea altor funcţii mentale. 
Mulţi erudiţi consideră că Zadkiel a fost îngerul care l
Avram să-l sacrifice pe fiul sau, Isac. Cabala îl descrie pe Zadkiel drept 
căpetenia care îl ajută pe Arhanghelul Mihail să ne apere şi să ne 
elibereze de energiile inferioare.  

Arhanghelii nu ţin de o singură credinţă sau de un singur cult religios, 
ceea ce înseamnă că nu trebuie să aparţineţi unei anumite religii pentru 
a avea acces la atenţia şi la ajutorul lor. Din momen
sunt fiinţe neîntrupate şi nemărginite, ei pot să-i ajute pe toţi cei care îi 
cheamă în acelaşi timp. Arhanghelii vor răspunde chemărilor 
dumneavoastră, indiferent dacă sunt formulate în gând, cu vorba sau în 
scris. Ba chiar le puteţi cere arhanghelilor să rămână permanent alături 
de dumneavoastră şi ei vor fi fericiţi să o facă. 

 

Vor fi 14 zile de foc şi întuneric! Nici 
îngerii din ceruri nu știu când anume vor 

veni aceste clipe groaznice…

          „Nu vătămaţi pământul, nici marea, nici copacii, până ce nu 
vom pecetlui pe robii Dumnezeului nostru pe frunţile lor. Şi am auzit 
numărul celor pecetluiţi: o sută patruzeci şi patru de mii de pecetluiţi 
din toată seminţia fiilor lui Israil.”  

După acestea am văzut mulţime multă, pe care nimeni nu putea să o 
numere; din toate neamurile şi seminţiile şi popoarele şi limbile 
pământului, stând înaintea Scaunului şi înaintea Mielului îmbrăcaţi în 
veşminte albe şi cu finice în mâinile lor.  

Şi strigau cu glas mare, zicând: „Mântuirea este de la Dumnezeul 
nostru, care şade pe Scaun şi de la Mielul.”  

După căderea turcilor vor veni toate neamurile la credinţa ortodoxă şi 
se vor uni cu Biserica Răsăritului.  

Aproape de venirea lui Antihrist, cu trei ani şi jumătate mai înainte, v
trimite Domnul pe Enoh şi pe Ilie Tezviteanul şi pe Sfântul Ioan 
Evanghelistul, ca să propovăduiască dreapta credinţă, ca lumea să nu 
primească propovăduirea lui Antihrist, căci înşelător este şi potrivnic 
lui Hristos. În vremea propovăduirii se vor întoarce numai din seminţia 
lui Iuda o sută patruzeci şi patru de mii. Socotiţi deci, dacă numai din 
Iuda se va întoarce atâta mulţime, apoi din celelalte neamuri, câtă 
mulţime de popoare are să creadă în Hristos, şi câte minuni au să facă 
aceştia? Cât foc are să se coboare din cer şi cât război va fi ca apele să 
se prefacă în sânge?!  

Şi Antihrist are să facă minuni, încât şi munţii o să-i mute din loc cu 
farmecele şi cu vrăjitoriile lui, dar va fermeca numai vederea 
oamenilor, iar munţii nicidecum nu se vor muta.  
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are roluri diferite şi ample. Ca 
înger al luminii, el este adesea asociat cu serafimii iluminaţi, care sunt 

umnezeu din cele nouă cete îngereşti. Se crede 
a înştiinţat pe Noe de iminentă Potopului. Uriel este socotit 

de obicei unul dintre cei patru arhangheli principali, alături de Mihail, 

înseamnă „dreptatea lui Dumnezeu”. El vindecă 
tulburările de memorie şi ajută la îmbunătăţirea altor funcţii mentale. 
Mulţi erudiţi consideră că Zadkiel a fost îngerul care l-a oprit pe 

l sacrifice pe fiul sau, Isac. Cabala îl descrie pe Zadkiel drept 
Arhanghelul Mihail să ne apere şi să ne 

Arhanghelii nu ţin de o singură credinţă sau de un singur cult religios, 
ceea ce înseamnă că nu trebuie să aparţineţi unei anumite religii pentru 

torul lor. Din moment ce arhanghelii 
i ajute pe toţi cei care îi 

cheamă în acelaşi timp. Arhanghelii vor răspunde chemărilor 
dumneavoastră, indiferent dacă sunt formulate în gând, cu vorba sau în 

chiar le puteţi cere arhanghelilor să rămână permanent alături 

Vor fi 14 zile de foc şi întuneric! Nici 
știu când anume vor 

veni aceste clipe groaznice… 

pământul, nici marea, nici copacii, până ce nu 
vom pecetlui pe robii Dumnezeului nostru pe frunţile lor. Şi am auzit 
numărul celor pecetluiţi: o sută patruzeci şi patru de mii de pecetluiţi 

ime multă, pe care nimeni nu putea să o 
numere; din toate neamurile şi seminţiile şi popoarele şi limbile 
pământului, stând înaintea Scaunului şi înaintea Mielului îmbrăcaţi în 

ântuirea este de la Dumnezeul 

După căderea turcilor vor veni toate neamurile la credinţa ortodoxă şi 

Aproape de venirea lui Antihrist, cu trei ani şi jumătate mai înainte, va 
trimite Domnul pe Enoh şi pe Ilie Tezviteanul şi pe Sfântul Ioan 
Evanghelistul, ca să propovăduiască dreapta credinţă, ca lumea să nu 
primească propovăduirea lui Antihrist, căci înşelător este şi potrivnic 

arce numai din seminţia 
lui Iuda o sută patruzeci şi patru de mii. Socotiţi deci, dacă numai din 
Iuda se va întoarce atâta mulţime, apoi din celelalte neamuri, câtă 
mulţime de popoare are să creadă în Hristos, şi câte minuni au să facă 

să se coboare din cer şi cât război va fi ca apele să 

i mute din loc cu 
farmecele şi cu vrăjitoriile lui, dar va fermeca numai vederea 

Căci zice: „Iar trupurile celor trei propovăduitori ai lui Hristos vor 
şedea trei zile şi jumătate aruncate în uliţă, apoi va veni glas din cer şi 
vor învia şi se vor urca la cer. Atunci toţi antihriştii îşi vor trimite 
daruri unul altuia, zicând că aceştia trei ani au pedepsit pământul cu 
tot felul de pedepse.”  

Sufletul unui om drept, cu voinţa lui Dumnezeu, a fost purtat prin 
vămile văzduhului, prin iad şi prin rai; şi fiind el purtat pe la toţi sfinţii, 
a fost dus şi la aceşti trei sfinţi: la Enoh
Evanghelistul, căci aceşti trei Sfinţi sunt la un loc. 

Purtat fiind de arhanghelul Mihail, i s-au arătat lui toate cetele sfinţilor. 
Iar la aceştia trei era o masă foarte frumoasă, care avea o prescură pe 
dânsa. Atunci a zis arhanghelul Mihail: „Fericiţi vor fi toţi câţi se vor 
învrednici a mânca din prescura aceasta. Căci, în vremea lui Antihrist 
va înceta de a mai fi Sfânta Liturghie pe pământ şi vor veni aceşti trei 
prooroci, în vremea lui Antihrist, şi vor sluji Sfânta Litu
împărtăşi pe creştinii care se vor afla în vremea aceea, şi care vor 
primi propovăduirea acestor trei prooroci,
Apocalipsă (7, 4): „Şi am auzit numărul celor pecetluiţi, o sută 
patruzeci şi patru de mii, pecetluiţi din toată 
(adică din tot neamul jidovilor).  

Aceştia au să creadă în propovăduirea acestor prooroci, afară de alte 
limbi şi neamuri care vor primi propovăduirea acestor trei, şi vor fi 
omorâţi de Antihrist, pentru că nu l-au primit pe dânsul (după cum zice 
sfântul Ioan Damaschin despre venirea lui An

Cele patrusprezece semne, prin care lumea se va strica, vor fi în 
patrusprezece zile. Va certa Dumnezeu lumea cu dânsele, aşa cum ne
au arătat Sfinţii Părinţi.  

Ele nu vor urma una după alta, în fiecare zi la rând, ci, precum scrie în 
Apocalipsa Sfântului Ioan, se vor împărţi zilele acelea în oarecare 
vremi. Şi vor fi semnele acestea la sfârşitul lumii: 

În ziua dintâi, se vor înălţa toate apele mărilor în sus de patruzeci de 
coţi şi vor sta ca nişte ziduri.  

În ziua a doua, vor scădea apele mărilor în adânc, încât abia se vor 
vedea şi, de sunetul valurilor, toată lumea se va îngrozi; iar care vor fi 
aproape de mare, vor muri de groaza vuietelor valurilor. 

În ziua a treia, toate fiarele cele spurcate şi veninoase şi toate jivinele 
mării, cele necurate şi veninoase, vor ieşi la ţărmurile mării şi vor urla 
şi vor ţipa cu glas mare, încât se vor înspăimânta toţi oamenii din lume. 

În ziua a patra, se vor aprinde apele mărilor şi toate celelalte ape 
(curgătoare şi stătătoare) şi vor arde din fund până
clocoti ca para de foc şi ţărmurile se vor face de smoală şi de catran, şi 
va fi mare groază şi spaimă în toată lumea. 

În ziua a cincea, marea şi izvoarele şi tot pământul se vor umple de 
sânge, după cum zice Isaia, Proorocul, la cap. 24,
: „Am văzut, zice, pe al treilea înger că a vărsat cupa cea de aur, ce o 
luase din mâinile lui Dumnezeu, peste izvoarele apelor, şi s
prefăcut în sânge. Atunci a zis îngerul: «Drept eşti, Doamne şi drepte 
sunt judecăţile Tale; că pentru vărsarea sângelui Proorocilor, sânge 
le-ai dat să bea, căci vrednici sunt!»”  

În ziua a şasea, va fi cutremur mare în tot pământul (atât de mare şi de 
groaznic cum n-a mai fost de la începutul lumii), încât se vor sfărâma 

spiritualitatespiritualitatespiritualitatespiritualitate    

Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017Lohanul nr.  41,  aprilie 2017 

Iar trupurile celor trei propovăduitori ai lui Hristos vor 
şedea trei zile şi jumătate aruncate în uliţă, apoi va veni glas din cer şi 
vor învia şi se vor urca la cer. Atunci toţi antihriştii îşi vor trimite 

aceştia trei ani au pedepsit pământul cu 

Sufletul unui om drept, cu voinţa lui Dumnezeu, a fost purtat prin 
vămile văzduhului, prin iad şi prin rai; şi fiind el purtat pe la toţi sfinţii, 
a fost dus şi la aceşti trei sfinţi: la Enoh, la Ilie şi la sfântul Ioan 
Evanghelistul, căci aceşti trei Sfinţi sunt la un loc.  

au arătat lui toate cetele sfinţilor. 
Iar la aceştia trei era o masă foarte frumoasă, care avea o prescură pe 

Fericiţi vor fi toţi câţi se vor 
învrednici a mânca din prescura aceasta. Căci, în vremea lui Antihrist 
va înceta de a mai fi Sfânta Liturghie pe pământ şi vor veni aceşti trei 
prooroci, în vremea lui Antihrist, şi vor sluji Sfânta Liturghie şi vor 
împărtăşi pe creştinii care se vor afla în vremea aceea, şi care vor 
primi propovăduirea acestor trei prooroci,” după cum zice în 

Şi am auzit numărul celor pecetluiţi, o sută 
patruzeci şi patru de mii, pecetluiţi din toată seminţia fiilor lui Israil” 

Aceştia au să creadă în propovăduirea acestor prooroci, afară de alte 
limbi şi neamuri care vor primi propovăduirea acestor trei, şi vor fi 

au primit pe dânsul (după cum zice 
sfântul Ioan Damaschin despre venirea lui Antihrist).  

Cele patrusprezece semne, prin care lumea se va strica, vor fi în 
patrusprezece zile. Va certa Dumnezeu lumea cu dânsele, aşa cum ne-

Ele nu vor urma una după alta, în fiecare zi la rând, ci, precum scrie în 
Sfântului Ioan, se vor împărţi zilele acelea în oarecare 

vremi. Şi vor fi semnele acestea la sfârşitul lumii:  

În ziua dintâi, se vor înălţa toate apele mărilor în sus de patruzeci de 

lor în adânc, încât abia se vor 
vedea şi, de sunetul valurilor, toată lumea se va îngrozi; iar care vor fi 
aproape de mare, vor muri de groaza vuietelor valurilor.  

În ziua a treia, toate fiarele cele spurcate şi veninoase şi toate jivinele 
urate şi veninoase, vor ieşi la ţărmurile mării şi vor urla 

şi vor ţipa cu glas mare, încât se vor înspăimânta toţi oamenii din lume.  

În ziua a patra, se vor aprinde apele mărilor şi toate celelalte ape 
(curgătoare şi stătătoare) şi vor arde din fund până deasupra şi vor 
clocoti ca para de foc şi ţărmurile se vor face de smoală şi de catran, şi 
va fi mare groază şi spaimă în toată lumea.  

În ziua a cincea, marea şi izvoarele şi tot pământul se vor umple de 
sânge, după cum zice Isaia, Proorocul, la cap. 24, şi Ioan, la Apocalipsă 

Am văzut, zice, pe al treilea înger că a vărsat cupa cea de aur, ce o 
luase din mâinile lui Dumnezeu, peste izvoarele apelor, şi s-au 
prefăcut în sânge. Atunci a zis îngerul: «Drept eşti, Doamne şi drepte 

pentru vărsarea sângelui Proorocilor, sânge 

În ziua a şasea, va fi cutremur mare în tot pământul (atât de mare şi de 
a mai fost de la începutul lumii), încât se vor sfărâma 
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munţii şi se vor topi ca ceara la foc, după cum zice David: „Munţii, ca 
ceara, s-au topit de faţa Domnului” (Psalmul 96, 5), şi Miheia: „Şi se 
vor cutremura munţii sub dânsul şi văile se vor topi ca ceara de faţa 
focului şi ca apa vor curge în jos” (l, 4).  

În ziua a şaptea, va fi iar cutremur mare peste tot pământul: stâncile şi 
pietrele se vor sfărâma lovindu-se una de alta. Oamenii şi dobitoacele 
vor muri zdruncinaţi, iar mai marii lumii acesteia, adică domnii şi 
împăraţii, ca nişte oameni beţi, se vor legăna. Şi cine, aflându-se în 
atâta primejdie, va putea să stea?  

În ziua a opta se vor aduna toate păsările cerului la un loc, vor ţipa şi 
vor striga cu mare jale, arătând că, peste puţină vreme, se apropie 
sfârşitul lor!  

În ziua a noua, toate fiarele pământului, fiecare după firea ei, se vor 
aduna şi vor striga, fiecare în glasul ei. În lume va fi frică mare şi 
spaimă, arătând şi ele că, în curând, va veni sfârşitul lor.  

În ziua a zecea, vor fi oamenii la fel şi deopotrivă, în necazul cel mare, 
că împăraţii, domnii şi cei bogaţi nu se vor cunoaşte dintre cei săraci şi, 
toţi în aceleaşi amărăciuni şi necazuri fiind, nimenea nu se va arăta mai 
mare; niciunul nu va căuta la aur, la argint şi la mărgăritare sau la 
pietre scumpe, ci toate acestea vor fi lepădate de toţi, ca nişte gunoaie 
pe drumuri şi nimeni nu le va mai lua, că nici nu vor avea trebuinţă 
atunci de ele. Toată pofta va pieri de la oameni în vremea aceea, şi 
feţele celor vii vor fi ca şi ale morţilor, în acea vreme nu-i va mai trebui 
nimănui frumuseţea femeilor, căci numai amar şi vai va fi în toată 
lumea: de o parte de groaza stihiilor, iar de altă parte de înfricoşarea lui 
Antihrist.  

În ziua a unsprezecea, vor ieşi toţi din casele şi locuinţele lor, şi cei ce 
vor fi ascunşi se vor îmbrăca cu saci şi vor presăra cenuşă pe capetele 
lor şi vor plânge cu amar, toţi, şi se vor usca de frică.  

Atunci vor striga toţi oamenii împreună, zicând: „O, voi, munţilor şi 
dealuri! Cădeţi asupra noastră şi ne acoperiţi şi ne ascundeţi de mânia 
lui Dumnezeu, că nu mai putem răbda scârbele ce ne-au cuprins”; şi 
foarte tare se vor înfricoşa.  

În ziua a douăsprezecea va fi după cum zice cuvântul în Evanghelia lui 
Hristos: „Soarele se va întuneca şi luna în sânge se va schimba şi 
stelele cerului vor cădea.” Vai şi amar, de frica care va fi atunci 
oamenilor celor ce se vor închina lui Antihrist, căci, atunci, vor 
cunoaşte că au fost înşelaţi de vicleanul! Atunci însuşi Antihrist se va 
întrista, cu toate slugile lui, văzându-şi pierzarea lor. Atunci, va plânge 
cerul şi pământul, de amarul şi jalea oamenilor celor ce s-au înşelat de 
Antihrist şi s-au închinat lui.  

În ziua a treisprezecea se vor trimite îngerii, dumnezeieştile oşti ale 
cetelor cereşti, a celor de foc, peste toată faţa pământului, şi vor prinde 
pe toţi cei ce au fost pecetluiţi de Antihrist cu 666, şi îi vor aduna ca 
vântul. Şi după cum spulberă vântul pleava de pe faţa pământului, aşa 
vor lua pe Antihrist şi pe toate slugile lui. Şi îi vor arunca în iezerul cel 
de foc, în muncile cele veşnice, iar cei drepţi vor fi ridicaţi în 
întâmpinarea Domnului în văzduh şi vor împărăţi cu Iisus Hristos, în 
vecii vecilor.  

În ziua a paisprezecea, cerul şi pământul se vor aprinde de foc. Vor 
arde munţii şi dealurile şi toate măgurile, ca ceara se vor topi şi tot 
pământul se va preface în şes şi se va curăţi de toată spurcăciunea şi se 
va face alb ca zăpada şi curat precum cristalul, pentru ca să vină 
Făcătorul său pe dânsul.  
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