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Izvorul Popoarelor 

 

Petrică HABA 
 

           Există numeroase teorii privind crearea popoarelor, 
originea lor, de unde vin şi de când. De-a lungul timpului, în 
conformitate cu anumite interese politice şi militare, s
creat diferite genealogii privind originea anumitor popoare 
care doreau să deţină supremaţia asupra altor popoare.
n această direcţie, de-a lungul veacurilor, Terra a devenit o 
planetă de popoare alese. Aproape fiecare popor mai 
cunoscut din istorie şi-a construit mituri prin care deveneau 

fii ai zeilor şi erau singurii aleşi. 
Aztecii se credeau poporul ales şi erau convinşi că primiseră 
misiunea divină de a purta războaie şi de a oferi sângele 
prizonierilor lor zeilor.  
Vechii greci considerau că după Potop, o lume nouă se năştea: 
pe de o parte elinii, din neam de titani, deci de zei şi pe de altă 
parte, ceilalţi oameni, născuţi din pietre. 
Evreii se consideră de milenii poporul ales al lui Yahve. 
Se cunosc însă şi tendinţe noi în această direcţie. Astfel, în 
conformitate cu cele scrise în cărţile lui Robert Charroux aflăm 
că celtii sunt poporul ales, după ce se cunoaşte foarte bine teoria 
arienilor propagată de nazişti.  
Scriitorul Wishar S. Cervé, nici mai mult nici mai puţin, îşi 
exprimă certitudinea că primul om a văzut lumina zilei în SUA. 
O altă teorie, relativ recentă, ne atenţionează că regii Angliei 
sunt de origine moscovită iar Renaşterea a fost declanşată de 
artişti ruşi emigraţi în Occident.  
Observăm deci că istoria a ajuns un fel de marfă de export, un 
obiect de impunere şi nu o reactualizare a ceea ce a fost în 
trecutul îndepărtat sau apropiat.  
Acest lucru e valabil şi în ceea ce priveşte poporul român şi 
istoria românilor. Nu este prea îndepărtată tristă experienţă a 
manualelor alternative. Cercetătorii de bună credinţă au 
descoperit aspecte incredibile privind istoria poporului român, 
aspecte trecute cu bună ştiinţă sub tăcere. Există dovezi, chiar 
dacă puţine, prin care se poate contura o istorie reală a celor 
petrecute în vremurile antice şi chiar preantice. Interesant este 
faptul că în ciuda acestor urme arheologice, literare şi 
lingvistice evidente, există o adevărată conspiraţie a tăcerii, 
chiar în şcoli elevilor prezentându-li-se o istorie de faţada, 
trunchiată şi nereală.  
Eforturile în direcţia păstrării tăcerii suspecte au o natură 
diversă, cât despre autorii acestei mistificări, istoria îi va scoate 
la lumina într-un viitor sperăm noi cât mai apropiat. Spre 
exemplu, despre limba dacilor nu ne-au parvenit din i
un fel de date certe, toate lucrările de referinţă fiind pierdute 
una câte una, într-un mod cu totul straniu. Astfel, Dacică, 
jurnalul împăratului Caius Ulpius Traianus s-a pierdut cu totul 
ilogic; Getică, scrisă de T. Statilius Criton, medicul
dar şi apropiatul lui Traian, a avut aceiaşi soarta; Istoria Getilor, 
a prelatului filosof – Dios Chrysostomos, numit şi Ioan Gură de 
Aur, s-a pierdut şi ea într-un mod total nejustificat pentru o 
lucrare scrisă de un sacerdot de o asemenea talie; Getică, o altă 
sinteză a nepotului acestuia din urmă, cunoscut sub numele de 
Dios Cassius Coceianus, a dispărut în mod similar şi fără nici o 
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Petrică HABA – București 
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diversă, cât despre autorii acestei mistificări, istoria îi va scoate 

un viitor sperăm noi cât mai apropiat. Spre 
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un fel de date certe, toate lucrările de referinţă fiind pierdute 
un mod cu totul straniu. Astfel, Dacică, 

a pierdut cu totul 
ilogic; Getică, scrisă de T. Statilius Criton, medicul personal, 
dar şi apropiatul lui Traian, a avut aceiaşi soarta; Istoria Getilor, 

Dios Chrysostomos, numit şi Ioan Gură de 
un mod total nejustificat pentru o 

e; Getică, o altă 
sinteză a nepotului acestuia din urmă, cunoscut sub numele de 
Dios Cassius Coceianus, a dispărut în mod similar şi fără nici o 

urmă; iar din impresionantă lucrare Istoria Românilor, scrisă în 
24 de volume de alexandrinul Appianus, acel is
redat în mod special tocmai cuceririle române, s
cartea a XIII-a, exact cea care se referea la geto
ar putea desigur continuă cu memorii, istorii, că şi cu poeziile 
lui Ovidiu, cele scrise în limba getilor 
singurele versuri dispărute fără urmă din întreagă să opera 
rămasă aproape intactă. (Silviu N. Dragomir 
Dovezile arheologice nu sunt nici ele cruţate, după cum vom 
vedea în cele prezentate. Munţii Orăştie, purtători
civilizaţie geto-dacă, au fost de asemenea ţintă detractorilor 
neamului românesc. Chiar din plin ev mediu, mistică sacralităţii 
geto-dacice a acestor munţi a operat mereu şi mereu cu aceleaşi 
distrugătoare măsuri. Regii Ungariei şi Austriei,
Carol al VI-lea, au organizat pe Mureş şi Dunăre, purtând plutit 
spre Budapesta şi Viena, interminabile convoaie de transport cu 
relicve arheologice destinate pierzării. Prin luna septembrie a 
anului 1832 arheologul M. J. Ackner (1782
la Sarmizegetusa cea mai frumoasă, interesantă, dar şi extrem 
de reprezentativă piesă arheologică: „Victoria dacică 
înconjurată de genii”. Mozaicul purta şi ornamente vegetale cu 
misterioase semnificaţii simbolice – care înconjurau un înscris
tainic, rămas nedescifrat. Această relicvă, atât de preţioasă 
pentru neamul nostru, a dispărut fără nici o urmă. Întrebat în 
epoca, arheologul maghiar E. Ballum ar fi declarat că el ştie 
unde se află acest mozaic, dar „nu poate divulgă secretul din 
motive politice”.  
Pe la 1840, de-a valma cu statui sfărâmate, piesele arheologice 
erau folosite fără nici un scrupul la construirea şoselelor, a 
podurilor şi a terasamentelor de cale ferată. Toate acestea l
făcut pe Gheorghe Bariţiu, că, în 1882 
Sibiu, în plin public – să izbucnească în plâns la mărturisirea 
celor două mari nereuşite ale sale: salvarea Sarmizegetusei şi 
deschiderea unei universităţi româneşti în Ardeal. 
Un exemplu contemporan al acestei ocultări voite a adevărului 
istoric este Cronologia universală – Larousse, Ed. Lider, 1998. 
Găsim acolo informaţii absolut banale, despre alte neamuri şi 
popoare, însă când vine vorba despre România, constatăm cu 
stupoare că această nu există în istorie sau este prezenţa doar că 
o anexă la diferitele evenimente.  
Astfel, nu există Burebista, Posada, statele româneşti, Mircea 
cel Bătrân, Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul, Horia, Cloşca, 
Crişan, 1877, Marea Unire, Traian Vuia, Henri Coandă, Ion 
Antonescu, Constantin Brâncuşi, Nicolae Ceauşescu. 
În schimb, se evidenţiază faptul că Iancu de Hunedoara şi Matei 
Corvin sunt unguri, că a apărut cartea Dracula de B. Stoker; în 
1916, Portugalia intră în război de partea Aliaţilor; la Trianon, 
Ungaria a pierdut 2/3 din teritoriu (Transilvania şi o parte 
Banat) şi apar mărunţişuri de genul: dezvoltarea regatului 
Haussa Katsina (Nigeria) şi a regatului Bumbara Segu (Mali); 
se creează Saint Louis, agenţie comercială franceză (Senegal). 
Iată adevăruri triste, care ne fac să mărturisim şi noi la rândul 
nostru alte adevăruri pe care le vom expune în continuare. 
Astfel, în perioada cuprinsă între anii 75.000 
Pământul era acoperit de aşa numită glaciaţiune Wurm, cu 
excepţia unor oaze, cum a fost cea creată de înălţimile Munţilor 
Carpaţi. Podişul Transilvaniei era că o insula în mijlocul marii 
de gheţari. Aici s-au dezvoltat oamenii aproape nestingheriţi şi 
în timp ce în alte locuri erau gheţuri eterne, aici vara erau 
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urmă; iar din impresionantă lucrare Istoria Românilor, scrisă în 
24 de volume de alexandrinul Appianus, acel istoric grec care a 
redat în mod special tocmai cuceririle române, s-a pierdut chiar 

a, exact cea care se referea la geto-daci. Exemplele 
ar putea desigur continuă cu memorii, istorii, că şi cu poeziile 
lui Ovidiu, cele scrise în limba getilor localnici, la rândul lor 
singurele versuri dispărute fără urmă din întreagă să opera 
rămasă aproape intactă. (Silviu N. Dragomir – Controverse)  
Dovezile arheologice nu sunt nici ele cruţate, după cum vom 
vedea în cele prezentate. Munţii Orăştie, purtători de cultură şi 

dacă, au fost de asemenea ţintă detractorilor 
neamului românesc. Chiar din plin ev mediu, mistică sacralităţii 

dacice a acestor munţi a operat mereu şi mereu cu aceleaşi 
distrugătoare măsuri. Regii Ungariei şi Austriei, Matei Corvin şi 

lea, au organizat pe Mureş şi Dunăre, purtând plutit 
spre Budapesta şi Viena, interminabile convoaie de transport cu 
relicve arheologice destinate pierzării. Prin luna septembrie a 
anului 1832 arheologul M. J. Ackner (1782-1862) descoperise 
la Sarmizegetusa cea mai frumoasă, interesantă, dar şi extrem 
de reprezentativă piesă arheologică: „Victoria dacică 
înconjurată de genii”. Mozaicul purta şi ornamente vegetale cu 

care înconjurau un înscris 
tainic, rămas nedescifrat. Această relicvă, atât de preţioasă 
pentru neamul nostru, a dispărut fără nici o urmă. Întrebat în 
epoca, arheologul maghiar E. Ballum ar fi declarat că el ştie 
unde se află acest mozaic, dar „nu poate divulgă secretul din 

a valma cu statui sfărâmate, piesele arheologice 
erau folosite fără nici un scrupul la construirea şoselelor, a 
podurilor şi a terasamentelor de cale ferată. Toate acestea l-au 
făcut pe Gheorghe Bariţiu, că, în 1882 – la un congres din 

să izbucnească în plâns la mărturisirea 
celor două mari nereuşite ale sale: salvarea Sarmizegetusei şi 
deschiderea unei universităţi româneşti în Ardeal.  
Un exemplu contemporan al acestei ocultări voite a adevărului 

Larousse, Ed. Lider, 1998. 
Găsim acolo informaţii absolut banale, despre alte neamuri şi 
popoare, însă când vine vorba despre România, constatăm cu 
stupoare că această nu există în istorie sau este prezenţa doar că 

Astfel, nu există Burebista, Posada, statele româneşti, Mircea 
cel Bătrân, Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul, Horia, Cloşca, 
Crişan, 1877, Marea Unire, Traian Vuia, Henri Coandă, Ion 
Antonescu, Constantin Brâncuşi, Nicolae Ceauşescu.  
În schimb, se evidenţiază faptul că Iancu de Hunedoara şi Matei 
Corvin sunt unguri, că a apărut cartea Dracula de B. Stoker; în 
1916, Portugalia intră în război de partea Aliaţilor; la Trianon, 
Ungaria a pierdut 2/3 din teritoriu (Transilvania şi o parte din 
Banat) şi apar mărunţişuri de genul: dezvoltarea regatului 
Haussa Katsina (Nigeria) şi a regatului Bumbara Segu (Mali); 
se creează Saint Louis, agenţie comercială franceză (Senegal).  
Iată adevăruri triste, care ne fac să mărturisim şi noi la rândul 
stru alte adevăruri pe care le vom expune în continuare.  

Astfel, în perioada cuprinsă între anii 75.000 – 10.000 i.H. 
Pământul era acoperit de aşa numită glaciaţiune Wurm, cu 
excepţia unor oaze, cum a fost cea creată de înălţimile Munţilor 

l Transilvaniei era că o insula în mijlocul marii 
au dezvoltat oamenii aproape nestingheriţi şi 

în timp ce în alte locuri erau gheţuri eterne, aici vara erau 
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temperaturi cuprinse între +3 şi C. Deasemeni,°-5 în urmă 
topirii gheţarilor, a avut loc aşa numitul potop, în urmă căruia 
oamenii de la câmpie au murit, locul lor fiind luat de munteni.  
Pe teritoriul locuit astăzi de români au fost făcute anumite 
descoperiri arheologice care infirmă teoriile oficiale privind cele 
mai vechi urme umane de pe glob, cea mai veche scriere, etc.  
La Bugiulesti, pe Valea lui Greunceanu, jud. Vâlcea, savantul 
Dardu Nicolăescu-Plopşor a descoperit printre altele un os 
humanoid de o vechime de 1,9 milioane ani. Amintim faptul că 
până la acea dată cele mai vechi rămăşiţe umane fuseseră 
descoperite în Spania, în localitatea Orce, aceste rămăşiţe 
datând de acum aprox. 1,5 milioane ani. Această descoperire îl 
determina pe cercetătorul Paul Lazăr Tonciulescu să afirme că 
„cel mai bătrân european a fost oltean”.  
De milioane de ani în urmă şi până în zilele noastre se constată 
pe teritoriul românesc o permanentă a locuirii şi civilizaţiei, 
descoperirea humanoidului de la Bugiulesti fiind completată de 
urme ale culturii de prund din paleoliticul inferior, de acum un 
milion de ani.  
În Peştera Haiducilor, aproape de Băile Herculane s-au 
descoperit vestigii ale numeroase grupuri umane de acum 
30.000 de ani. Analiză recentă a unor materiale descoperite în 
vechi sanctuare din Munţii Buzăului, le atribuie o vechime de 
32.000 ani. Una dintre cele mai vechi aşezări omeneşti din 
Europa a fost descoperită la Mitroc – Malul Galben, jud. 
Botoşani, datând de acum 31.000 ani.  
Tot pe teritoriul României sunt atestate cele mai vechi activităţi 
de minerit din lume, cel mai vechi târnăcop-topor din lume, cel 
mai vechi harpon şi cel mai vechi vârf de lance tip baionetă 
(aprox. 18.000 i. H), cea mai veche metalurgie a aramei din 
lume (8.000 i. H.), cea mai veche exploatare şi prelucrare a 
aurului din Europa şi cea mai veche scriere din lume (5-6.000 i. 
H.).  
Această scriere a fost descoperită la Tărtăria, jud. Albă, de către 
cercetătorul Nicolae Vlassa, în 1961, pe trei tăbliţe 
confecţionate din lut local, dintre care una rotundă reprezintă o 
scriere ideografică. Această scriere este foarte asemănătoare cu 
cea descoperită pe unele tăbliţe de lut din vechiul Sumer, Irakul 
de astăzi şi care sunt considerate a fi cea mai veche din lume, 
datând din mileniul IV i.H. Dar, tăbliţele de la Tărtăria nu 
numai că purtau o scriere foarte asemănătoare cu cea din Sumer, 
ci, au fost datate că având o vechime mai mare cu 1000 de ani 
decât cele din Mesopotamia. În acest context, toate vechile 
teorii privind apariţia scrisului sunt spulberate de descoperirea 
savantului român şi se atestă o migraţiune a popoarelor 
sumeriene şi a civilizaţiei sale de aici, din spaţiul carpato-
dunărean.  
În sprijinul acestei ipoteze vin şi dovezile lingvistice, păstrându-
se pe teritoriul românesc până astăzi unele denumiri toponimice 
sumeriene. Relevant este antroponimul sumerian Gudea, întâlnit 
sub diferite forme în Ardeal, Godea; Muntenia – Gude, Gudea; 
Moldova – Gudescul, Gudanul, Gudan; Dobrogea – Gudin; 
Oltenia – Gutea; aromâni – Gude, Gudas, Gudoie şi chiar în 
vechea provincie română Moesia Superior, că nume bărbătesc 
trac Gude.  
Cercetătorii moderni, printre care se află şi Nicolae  
Densuseanu, demonstrează că vorbitorii de limba sanskrita din 
actuală Indie au migrat sub conducerea lui Ramă tot din 
interiorul arcului carpatic, în perioada când se constată în India 

o migrare a unei civilizaţii superioare – cea a arienilor.  
În vestul Europei există multe triburi cu nume dacoromanesti şi 
sunt folosite chiar elemente gramaticale comune cu limba 
dacoromână. Astfel, avem în Spania de astăzi ablaidaci, argeli, 
arevaci, arronidaci, gruii (vezi Gruia), mysogetae, assigi, vloqi 
(vezi vlahi).  
Franţa – cocosates (vezi cocoşat, Cocoşări), daciates, daţi.  
Cercetările ulterioare au relevat faptul că tot din interiorul 
spaţiului carpato-dunărean au plecat şi etruscii în mileniul IV, i. 
H., din Munţii Apuseni, aheii către Grecia de astăzi, Bascii, în 
Spania, latinii, dardanii lui Aeneas, regele Troiei, dorienii, care 
i-au împins pe ahei în Asia Mică, dând naştere la războiul 
Troiei. De altfel, se spune că Ahile a fost înmormântat în insula 
Şerpilor din Marea Neagră, vechea Leuce.  
Aceste afirmaţii nu sunt susţinute doar de către cercetătorii 
români, care ar putea fi astfel învinuiţi de un exagerat patriotism 
ci şi de către cercetători străini, amintindu-i aici pe Boris 
Perlov, V. Titov, A. Kifisin, Marija Gimbutas. Marija 
Gimbutas, o cercetătoare stabilită în America, afirmă pe baze 
ştiinţifice, în această direcţie: „România este vatra a ceea ce am 
numit Vechea Europa, o entitate culturală cuprinsă între 6500-
3500 i. H. (…) A devenit de asemenea evident că această 
străveche civilizaţie europeană precede cu câteva milenii pe cea 
sumeriană. Au mai apărut şi articole sporadice în unele ziare 
româneşti pe această tema. 
 Este de remarcat faptul că în Spania, originea nobilă dacă era 
titlu de onoare, iar danezii confirmă şi astăzi originea lor dacă.  
În concluzie, putem afirmă că, în perioada 2.700-1.700 i. H., în 
spaţiul carpato-danubian are loc etnogeneza popoarelor vest-
europene, care şi-au tras rădăcinile din populaţia autohtonă. 
Această populaţie autohtonă a rămas cunoscută în miturile 
scriitorilor antici Herodot, Apollodorus, Pausanias sub numele 
de pelasgi, având că cei mai veritabili urmaşi în Occident pe 
bascii de astăzi, în Spania, unde a fost creată cetatea pelasgă 
Uxama. Miturile elene îi considerau pe aceşti pelasgi că fiind 
„dioi” (divini) şi „primii locuitori ai pământului”.  
Herodot, în vestită să lucrare Istorii, spune că pelasgii au fost 
primii locuitori ai Greciei şi Italiei, aparţinând rasei europene. 
Erau veniţi din nordul Dunării. Că dacii erau pelasgi ne spune 
Felix Colson, care afirmă că: „toţi dacii erau pelasgi”. În plus, 
numele Ion, care era părintele eponim al pelasgilor se regăseşte 
numai la daco-români şi la basci.  
Deci daco-geţii, care făceau parte din marea familie a tracilor, 
erau urmaşii direcţi ai vechilor pelasgi, împreună cu popoarele 
ilirice din Pannonia de astăzi. 
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Drumul Zeilor 

 
Petrică HABA 

  
           Nicolae Miulescu în lucrarea "Dacia 
face un calcul foarte simplu: considerând distanţă parcursă 
zilnic în timpul păşunatului de aproximativ 15 km., pentru a 
se putea întoarce iarnă acasă, păstorii puteau
până la nord de Munţii Caucaz.  

 dovadă a expansiunii estice şi a stabilizării lor în 
perimetrul caucazian se regăseşte şi în binecunoscutul 
"DRUM AL ZEILOR", marcat cu pietre uriaşe fixe şi 

menţionat de KAUSHI¬TAKI în UPANISADA ce¬i poartă 
numele (Cartea I, 3).  
Despre acest drum al zeilor, cunoscut în antichitate că fiind 
misterios, poetul PINDAR în "ISTHIA" v. 20 spunea: " Nici 
dacă vei călători pe mare sau pe uscat nu vei află calea cea 
demnă de admiraţie care duce la locul principal al
'hiperboreilor" - cum ne denumea el.  
După Pindar, la nord de Dunăre şi Marea Neagră există, încă 
dinaintea timpurilor sale, o cale monumentală şi totodată 
miraculoasă prin mulţimea şi mărimea colosală a stâlpilor săi 
interiori care, spunea el, erau înalţi de peste 100 de piciore 
(peste 30 de metri).  
Herodot vorbeşte despre aceşti stâlpi că despre "columnele lui 
SESOSTRIS" (OSIRIS) ¬ care existau şi în timpurile sale în 
ţinuturile Sciției.  
Poetul Ovidiu în cartea a treia a FASTELOR sale aminteşte de 
căile triumfale ale lui Bach sau Liber Pater prin 
Herodot, în descrierea Sciției, face referire la un ţinut în nordul 
Marii Negre pe care sciţii, pe limba lor, îl numeau 
EXAMPAEOS, cuvânt ce în traducere din greacă înseamnă 
CĂILE SACRE. Aceste locuri numite EXAMPEE erau, după 
Herodot, situate la o depărtare de patru zile de navigare în sus 
pe răul Hypanis (Bug); această cale sfântă 
aproape pe aceeaşi paralelă cu Chişinăul de azi, având direcţia 
de la apus la răsărit. Despre originea şi destinaţia acestei cai 
sfinte a scitilor, Herodot însă nu ne mai spune nimic, afirmă cel 
mai mare cunoscător al preistoriei românilor, N. Desusianu. 
Şirul cel lung de lespezi enorme (implantate în pământ) ce se 
întindea din Basarabia spre Crimeea şi Don, de la Prut la marea 
de Azov, reprezenta una din MINUNILE LUMII 
PREISTORICE, reprezenta calea sfântă a carpato
din Europa în Asia, reprezenta şi reprezintă ISTORIA 
NOASTRĂ - neglijată, uitată, părăsită şi politic inconfortabilă 
pentru "vecinii noştri".  
Apă Bîcului pe lângă care trecea până în secolul al XVIII¬lea 
această faimoasa linie de monumente monolitice, se varsă în 
vechiul Tyros (NISTRU), în apropierea satului românesc Gur
Bîcului. Spre nord, la mică distanţă de acest punct se află şi 
astăzi două sate: unul pe malul drept şi altul pe cel stâng al 
Nistrului, purtând amândouă acelaşi nume: "SPEIA". Din punct 
de vedere filologic, SPEIA este identic cu termenul scit 
EXAMPE¬OS, unde ultima silabă a fost probabil vulgarizată 
ori grecizată. Începem astfel să găsim "căile sacre" ale arienilor, 
carpato-dunărenilor.  

O
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Petrică HABA – București 

Dacia - Ţară Zeilor" 
face un calcul foarte simplu: considerând distanţă parcursă 
zilnic în timpul păşunatului de aproximativ 15 km., pentru a 
se putea întoarce iarnă acasă, păstorii puteau ajunge uşor 

dovadă a expansiunii estice şi a stabilizării lor în 
perimetrul caucazian se regăseşte şi în binecunoscutul 
"DRUM AL ZEILOR", marcat cu pietre uriaşe fixe şi 

menţionat de KAUSHI¬TAKI în UPANISADA ce¬i poartă 

Despre acest drum al zeilor, cunoscut în antichitate că fiind 
misterios, poetul PINDAR în "ISTHIA" v. 20 spunea: " Nici 
dacă vei călători pe mare sau pe uscat nu vei află calea cea 
demnă de admiraţie care duce la locul principal al 

După Pindar, la nord de Dunăre şi Marea Neagră există, încă 
dinaintea timpurilor sale, o cale monumentală şi totodată 
miraculoasă prin mulţimea şi mărimea colosală a stâlpilor săi 

de peste 100 de piciore 

Herodot vorbeşte despre aceşti stâlpi că despre "columnele lui 
SESOSTRIS" (OSIRIS) ¬ care existau şi în timpurile sale în 

Poetul Ovidiu în cartea a treia a FASTELOR sale aminteşte de 
triumfale ale lui Bach sau Liber Pater prin Sciția.  

iei, face referire la un ţinut în nordul 
Marii Negre pe care sciţii, pe limba lor, îl numeau 
EXAMPAEOS, cuvânt ce în traducere din greacă înseamnă 

mite EXAMPEE erau, după 
Herodot, situate la o depărtare de patru zile de navigare în sus 

 se afla aşadar 
aproape pe aceeaşi paralelă cu Chişinăul de azi, având direcţia 

tinaţia acestei cai 
sfinte a scitilor, Herodot însă nu ne mai spune nimic, afirmă cel 
mai mare cunoscător al preistoriei românilor, N. Desusianu.  
Şirul cel lung de lespezi enorme (implantate în pământ) ce se 

la Prut la marea 
de Azov, reprezenta una din MINUNILE LUMII 

ă a carpato-dunărenilor 
din Europa în Asia, reprezenta şi reprezintă ISTORIA 

neglijată, uitată, părăsită şi politic inconfortabilă 

Apă Bîcului pe lângă care trecea până în secolul al XVIII¬lea 
această faimoasa linie de monumente monolitice, se varsă în 
vechiul Tyros (NISTRU), în apropierea satului românesc Gura-
Bîcului. Spre nord, la mică distanţă de acest punct se află şi 

i două sate: unul pe malul drept şi altul pe cel stâng al 
Nistrului, purtând amândouă acelaşi nume: "SPEIA". Din punct 
de vedere filologic, SPEIA este identic cu termenul scit 
EXAMPE¬OS, unde ultima silabă a fost probabil vulgarizată 

sacre" ale arienilor, 

 
Dar să revenim din preistorie la anul 1716 când învăţatul Domn 
al Moldovei Dimitrie Cantemir scria: "nu departe de Chişinău, 
orăşel lângă răul Bâcul, se văd o serie de lespezi foarte mari
dispuse în linie dreapta, în aşa fel că şi cum ar fi fost aşezate 
acolo prin activitatea omului. Însă ceea ce ne împiedică a crede 
această este, pe de-o parte mărimea lespezilor, iar pe de altă 
parte, distanţă pe care se întind: trec peste Nistru până în 
Crimeea. În limba poporului acest şir de pietroaie poartă numele 
de CHEILE BÎCULUI; ţăranii, în simplitatea lor spun că 
această construcţie a fost făcută de zmei care se conjuraseră să 
închidă cursul râului Bâcul." (Cantemir 
Moldaviae", ed.1872). Păstorii carpato
şedere în zona Caucazului, îşi vor continuă drumul lor spre est.

 
                      

Misterele Calendarului Dacic de la 
Sarmisegetuza au fost DESCIFRATE ! 

Este de o precizie uluitoare!

        Mulți reproșează dacilor că nu au avut scriere sau că 
nu au lăsat construcții impunătoare. În consecință nu au 
dreptul să revendice o civilizație puternică și automat 
trebuie să fie subordonați civilizației romane, elene sau 
oricărui neam migrator. 

Însă dacii nu au apărut așa dintr-o dată. Înaintea lor, strămo
lor s-au numit pelasgi. La un moment dat a avut loc un război 
total între neamul pelasg, condus de Uranus, 
meridionale cu baza în Egipt și conduse de Zeus sau Joe. 
Meridionalii au învins și au ras de pe suprafața Daciei urmele 
liderilor pelasgi: clădirile, palatele, cetă
Civilizația pelasgă a decăzut iar urmașii lor s
pentru o perioadă. Doar de scris nu aveau ei chef.

Este greu de explicat în câteva cuvinte istoria românilor, mai 
precis a strămoșilor noștri, pelasgii și dacii. Dar faceți un minim 
de efort și căutați Dacia Preistorică scrisă de istoricul Nicolae 
Densușianu. 

Urmele strălucitei civilizații pelasge, care a stăpânit Europa, 
Nordul Africii, India și Asia până în Japonia, au rămas și în 
capitala dacilor, Sarmizegetusa. 

Dacii nu aveau cum să viseze la cel mai exact calendar, el era o 
moștenire pelasgă. 

Calendarul de la Sarmizegetusa este unul dintre cele mai precise 
instrumente de măsurare a timpului din antichitate. Piesele care 
îl compun, pietre sau buşteni, au anumite semnificaţii, desluşite 
abia după 2.000 de ani, de trei cercetători braşoveni. Emil 
Poenaru, Cornel Samoilă şi Şerban Bobancu de la Universitatea 
din Braşov au reuşit să spargă „codul dacic“.
descifrat rostul fiecărui stîlp din acest complex megalitic, 
reuşind astfel să citească misteriosul calendar astronomic. Aşa 
am aflat că dacii calculaseră mai precis decît mayaşii lungimea 
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Dar să revenim din preistorie la anul 1716 când învăţatul Domn 
al Moldovei Dimitrie Cantemir scria: "nu departe de Chişinău, 

cul, se văd o serie de lespezi foarte mari 
dispuse în linie dreapta, în aşa fel că şi cum ar fi fost aşezate 
acolo prin activitatea omului. Însă ceea ce ne împiedică a crede 

o parte mărimea lespezilor, iar pe de altă 
parte, distanţă pe care se întind: trec peste Nistru până în 
Crimeea. În limba poporului acest şir de pietroaie poartă numele 
de CHEILE BÎCULUI; ţăranii, în simplitatea lor spun că 
această construcţie a fost făcută de zmei care se conjuraseră să 

Bâcul." (Cantemir - "Descriptio 
carpato-dunăreni, după o lungă 

şedere în zona Caucazului, îşi vor continuă drumul lor spre est. 

Misterele Calendarului Dacic de la 
Sarmisegetuza au fost DESCIFRATE ! 

Este de o precizie uluitoare! 

ți reproșează dacilor că nu au avut scriere sau că 
ții impunătoare. În consecință nu au 

ție puternică și automat 
ți civilizației romane, elene sau 

o dată. Înaintea lor, strămoșii 
au numit pelasgi. La un moment dat a avut loc un război 

total între neamul pelasg, condus de Uranus, și neamurile 
și conduse de Zeus sau Joe. 

și au ras de pe suprafața Daciei urmele 
liderilor pelasgi: clădirile, palatele, cetățile uriașelor etc. 

ția pelasgă a decăzut iar urmașii lor s-au retras în munți 
pentru o perioadă. Doar de scris nu aveau ei chef. 

n câteva cuvinte istoria românilor, mai 
șilor noștri, pelasgii și dacii. Dar faceți un minim 

și căutați Dacia Preistorică scrisă de istoricul Nicolae 

ții pelasge, care a stăpânit Europa, 
și Asia până în Japonia, au rămas și în 

Dacii nu aveau cum să viseze la cel mai exact calendar, el era o 

Calendarul de la Sarmizegetusa este unul dintre cele mai precise 
urare a timpului din antichitate. Piesele care 

îl compun, pietre sau buşteni, au anumite semnificaţii, desluşite 
abia după 2.000 de ani, de trei cercetători braşoveni. Emil 
Poenaru, Cornel Samoilă şi Şerban Bobancu de la Universitatea 

să spargă „codul dacic“. Mai precis, au 
descifrat rostul fiecărui stîlp din acest complex megalitic, 
reuşind astfel să citească misteriosul calendar astronomic. Aşa 
am aflat că dacii calculaseră mai precis decît mayaşii lungimea 
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anului, diferenţa dintre anul dacic şi cel antropic fiind de numai 
0,000001 zile. 

Lespezile şi stîlpii antici, care înseamnă zile, săptămîni, ani şi 
secole dacice (de altă durată decît cele cunoscute), i
pe braşoveni la concluzia că strămoşii noştri au reuşit să 
stocheze la Sarmizegetusa informaţii de astronomie, 
matematică, trigonometrie extrem de exacte care, odată înţelese, 
nu doar că măsoară timpul, dar aruncă o privire şi în viitor.

Calendarul de la Sarmizegetusa este unul în aer liber, pentru a 
nu ascunde Soarele, venerat de daci. Găsim aici un soare de 
andezit, cu un diametru de 7,1 m, avînd în centru un disc de 1,5 
m diametru. Se pare că ajuta la stabilirea orei exacte a 
meridianului locului. 

Cercetătorii au mai constatat că anul nu începea la dată fixă, ca 
în calendarul gregorian de azi, ci în aceeaşi zi a săptămînii, 
informează Monitorul Expres. 

„Pe lîngă faptul că dacii au realizat unul din cele mai exacte 
calendare ale antichităţii, acesta are o proprietate unică: 
anul începe cu prima zi a unei săptămîni şi se te
ultima zi a alteia“. „Divizarea micului sanctuar în 13 grupe 
nu este, deci, întîmplătoare, ci căutată, şi are calitatea că, 
datorită ei, anii dacici încep totdeauna în prima zi a unei 
grupe, sfîrşindu-se, deci, totdeauna în ultima zi a unei 
grupe, iar toate cele 13 zile de început ale celor 13 grupe 
sînt, în decursul unui ciclu, o singură dată zile de început de 
an. Faptul că anii dacici nu începeau şi nu se sfîrşeau cu 
oricare dintre zilele săptămînii (fiindcă se propune 
echivalenţa: o grupă egal o săptămînă), este o proprietate 
interesantă, o calitate pe care nu o are nici calendarul 
actual“. 

Părerea autorilor este că „prin eleganţa, funcţionalitatea şi 
simplitatea soluţiilor matematice pe care le încorporează (şi 
exprimă geometrizat), micul sanctuar circular este cea mai 
frumoasă operă de artă pe care a creat-o gîndul uman în 
strădania sa de a cuantifica timpul“. 

Universitarii braşoveni au mai calculat şi cîte secole dacice (104 
ani) ar trebui să se scurgă pentru ca măsurătorile dacilor să 
coincidă cu cele ştiinţifice. S-a ajuns la concluzia că sînt 
necesare 25 de secole, deci în anul 2275, după mai multe 
corecţii succesive prevăzute de savanţii daci, calendarul de la 
Sarmizegetusa va indica ziua şi ora exactă (timpul astronomic). 
Calendarul gregorian, fiind mai lung cu 0,0003 zile decît anul 
tropic, întîrzie faţă de acesta cu o zi la 3.300 ani. 

„Exactitatea calendarului era atît de mare încît, teoretic 
vorbind, ar mai fi fost nevoie de încă o zi de corectură abia 
la 5.055.555,55505 ani“. 

Autorii compară precizia calendarului dacic cu celelalte sisteme 
cunoscute şi observă că strămoşii noştri au făcut cea mai bună 
aproximare, mai bună decît cea a calendarului gregorian, unde 
anul are 365,242500 zile. Calendarul dacic are 365,242197 zile, 
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ul dacic şi cel antropic fiind de numai 

Lespezile şi stîlpii antici, care înseamnă zile, săptămîni, ani şi 
secole dacice (de altă durată decît cele cunoscute), i-au condus 
pe braşoveni la concluzia că strămoşii noştri au reuşit să 

la Sarmizegetusa informaţii de astronomie, 
matematică, trigonometrie extrem de exacte care, odată înţelese, 
nu doar că măsoară timpul, dar aruncă o privire şi în viitor. 

Calendarul de la Sarmizegetusa este unul în aer liber, pentru a 
nerat de daci. Găsim aici un soare de 

andezit, cu un diametru de 7,1 m, avînd în centru un disc de 1,5 
m diametru. Se pare că ajuta la stabilirea orei exacte a 

Cercetătorii au mai constatat că anul nu începea la dată fixă, ca 
darul gregorian de azi, ci în aceeaşi zi a săptămînii, 

„Pe lîngă faptul că dacii au realizat unul din cele mai exacte 
calendare ale antichităţii, acesta are o proprietate unică: 
anul începe cu prima zi a unei săptămîni şi se termină în 
ultima zi a alteia“. „Divizarea micului sanctuar în 13 grupe 
nu este, deci, întîmplătoare, ci căutată, şi are calitatea că, 
datorită ei, anii dacici încep totdeauna în prima zi a unei 

se, deci, totdeauna în ultima zi a unei 
iar toate cele 13 zile de început ale celor 13 grupe 

sînt, în decursul unui ciclu, o singură dată zile de început de 
an. Faptul că anii dacici nu începeau şi nu se sfîrşeau cu 
oricare dintre zilele săptămînii (fiindcă se propune 

o săptămînă), este o proprietate 
interesantă, o calitate pe care nu o are nici calendarul 

Părerea autorilor este că „prin eleganţa, funcţionalitatea şi 
simplitatea soluţiilor matematice pe care le încorporează (şi 

uar circular este cea mai 
o gîndul uman în 

Universitarii braşoveni au mai calculat şi cîte secole dacice (104 
ani) ar trebui să se scurgă pentru ca măsurătorile dacilor să 

a ajuns la concluzia că sînt 
necesare 25 de secole, deci în anul 2275, după mai multe 
corecţii succesive prevăzute de savanţii daci, calendarul de la 
Sarmizegetusa va indica ziua şi ora exactă (timpul astronomic). 

ian, fiind mai lung cu 0,0003 zile decît anul 
 

„Exactitatea calendarului era atît de mare încît, teoretic 
vorbind, ar mai fi fost nevoie de încă o zi de corectură abia 

mpară precizia calendarului dacic cu celelalte sisteme 
cunoscute şi observă că strămoşii noştri au făcut cea mai bună 
aproximare, mai bună decît cea a calendarului gregorian, unde 
anul are 365,242500 zile. Calendarul dacic are 365,242197 zile, 

iar valoarea anului tropic este de 365,242198 zile. Dar uimitorul 
calendar conţine şi alte surprize care dovedesc cunoştinţele 
avansate ale locuitorilor acestor meleaguri. Calendarul megalitic 
a pornit cu un secol de 104 ani, dar universitarii braşoveni au 
observat că sistemul a suferit o reformare, secolul ajungînd la 
91 de ani. 

„Niciun calendar creat de om nu a dovedit o asemenea 
calitate, să aplice o reformă fără să afecteze mecanismul 
propriu-zis al calendarului.“ 

Reformarea calendarului are o logică impresionantă,
uimeşte pe specialiştii de azi, pentru că oferă o soluţie pe care 
noi nu am găsit-o încă. „Am zice că prea înţelepţii arhitecţi ai 
sanctuarelor au procedat la reformarea sistemului cu secole de 
104 ani nu numai din motive de a spori exactitatea ca
(care, oricum, era superioară oricărui alt calendar din 
antichitate), ci şi pentru un alt motiv: în sistemul cu secole de 
104 ani, prin corectura cu o zi ce se aplica la mileniul de 520 
ani, timpul calendaristic devansa timpul astronomic cu 
aproximativ 1,5 ore, de aici rezultînd că, vreme de aproximativ 
un an, timpul calendaristic mediu mergea înaintea timpului 
astronomic exact. 

Această defecţiune, a devansării timpului astronomic exact în 
momentul corecturii cu o zi, o are şi calendarul nostru a
dar noi, oamenii civilizaţiei secolului XX, nu am găsit încă o 
modalitate de reformă a calendarului pentru a o remedia“. Cît 
despre identitatea reformatorului, se presupune că ar fi fost 
Zamolxe însuşi sau Dromihete sau regele Oroles sau Deceneu, 
marele preot al strămoşilor noştri. Cert este că ansamblul de la 
Sarmizegetusa este încărcat de mesaje pentru generaţiile 
viitoare. Primul, cel al măsurării trecerii timpului, a fost 
descifrat. Nu există o interpretare mai bună. Chiar dacă e greu 
de urmărit, metoda de numărare şi marcare a unităţilor de timp 
explicată de Bobancu, Poenaru şi Samoilă este chiar cea 
originală. Cei trei universitari braşoveni ne
corect timpul de la Sarmizegetusa.
http://stireazilei.com si http://www.monitorulexpres.ro, preluat de 
secretulcunoasterii.ro, foto secretulcunoasterii.ro

                      

Diadema princiară valahă din aur cu 7 lobi
din sec. XIII, descoperită la Goranu (Jud. 

Vâlcea) 

Conf. univ. dr. 

         În anul 1980, cu prilejul unor lucrări de terasare din 
imediata apropiere a oraşului Râmnicu Vâlcea, în cartierul 
Goranu, au fost scoase la lumină două diademe valahe din 
aur aparţinând secolului XIII (cca. 1250

nițial acestea au fost depuse la 
României, urmând apoi să fie încredinţate 
Naţional de Istorie a RomânieiI
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anului tropic este de 365,242198 zile. Dar uimitorul 
calendar conţine şi alte surprize care dovedesc cunoştinţele 
avansate ale locuitorilor acestor meleaguri. Calendarul megalitic 
a pornit cu un secol de 104 ani, dar universitarii braşoveni au 

sistemul a suferit o reformare, secolul ajungînd la 

„Niciun calendar creat de om nu a dovedit o asemenea 
calitate, să aplice o reformă fără să afecteze mecanismul 

Reformarea calendarului are o logică impresionantă, care îi 
uimeşte pe specialiştii de azi, pentru că oferă o soluţie pe care 

o încă. „Am zice că prea înţelepţii arhitecţi ai 
sanctuarelor au procedat la reformarea sistemului cu secole de 
104 ani nu numai din motive de a spori exactitatea calendarului 
(care, oricum, era superioară oricărui alt calendar din 
antichitate), ci şi pentru un alt motiv: în sistemul cu secole de 
104 ani, prin corectura cu o zi ce se aplica la mileniul de 520 
ani, timpul calendaristic devansa timpul astronomic cu 

ximativ 1,5 ore, de aici rezultînd că, vreme de aproximativ 
un an, timpul calendaristic mediu mergea înaintea timpului 

Această defecţiune, a devansării timpului astronomic exact în 
momentul corecturii cu o zi, o are şi calendarul nostru actual, 
dar noi, oamenii civilizaţiei secolului XX, nu am găsit încă o 
modalitate de reformă a calendarului pentru a o remedia“. Cît 
despre identitatea reformatorului, se presupune că ar fi fost 
Zamolxe însuşi sau Dromihete sau regele Oroles sau Deceneu, 
rele preot al strămoşilor noştri. Cert este că ansamblul de la 

Sarmizegetusa este încărcat de mesaje pentru generaţiile 
viitoare. Primul, cel al măsurării trecerii timpului, a fost 
descifrat. Nu există o interpretare mai bună. Chiar dacă e greu 

metoda de numărare şi marcare a unităţilor de timp 
explicată de Bobancu, Poenaru şi Samoilă este chiar cea 
originală. Cei trei universitari braşoveni ne-au învăţat să citim 
corect timpul de la Sarmizegetusa. Sursa: mai multe pe 

ttp://www.monitorulexpres.ro, preluat de 
cunoasterii.ro 

Diadema princiară valahă din aur cu 7 lobi, 
din sec. XIII, descoperită la Goranu (Jud. 

 

Conf. univ. dr. George V. GRIGORE 

În anul 1980, cu prilejul unor lucrări de terasare din 
imediata apropiere a oraşului Râmnicu Vâlcea, în cartierul 
Goranu, au fost scoase la lumină două diademe valahe din 
aur aparţinând secolului XIII (cca. 1250). 

țial acestea au fost depuse la Banca Naţională a 
, urmând apoi să fie încredinţate Muzeului 

Naţional de Istorie a României din București.Râmnicu 
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Vâlcea este un municipiu, reședință de județ și cel mai mare 
oraș al județului Vâlcea. Se află așezat într-un punct geografic 
aproape central al României, nod de întâlnire a trei importante 
drumuri naționale (DN7, DN64 și DN67) și unul european 
(E81). Municipiul Râmnicu Vâlcea se află așezat pe partea 
dreaptă a râului Olt, în partea de nord-est a Olteniei. Se găsește 
la o altitudine de 240-260 m., fiind situat pe celebra paralelă 
45 (45º06’N), la jumătatea distanței dintre Ecuator și Polul 
Nord.Orașul scăldat de apele bătrânului Alutus este o veche 
așezare venită din umbra timpului, istoria sa milenară fiind 
atestată de săpăturile arheologice găsite în cartierele Valea 
Răii și Stolniceni. Aici romanii au construit cetăți (castre) 
durabile care prin vestigiile lor atestă continuitatea de veacuri a 
așezării.Prima mențiune documentară datează din 20 mai 1388, 
când Mircea cel Bătrân confirma mănăstirii Cozia stăpânirea la 
Râmnic a unei mori, dăruită de Dan I, și a unei vii, pe care o 
făcuse danie jupânul Budu, cu voia lui Radu I. Prima atestare ca 
oraș este din 4 septembrie 1389, când Mircea cel 
Bătrân menționa într-un hrisov că se află în „orașul 
domniei...numit Râmnic”. 

Cum de au apărut aceste diademe prețioase în zonă? 
Părerea cercetătorilor este unanimă în privinţa existenţei în 
perioada secolelorXII și XIII, a unei obşti teritoriale în zona 
actualului oraş Râmnicu-Vâlcea, şi anume în perimetrul cuprins 
în partea de nord, între Dealul Cetăţuia, râul Olt spre est, 
dealurile Capela şi Troianu spre vest, iar spre sud se întindea 
până la Stolniceni.În binecunoscuta epopee 
germană Nibelungenlied (cunoscută ca și „Cântecul 
Nibelungilor”), scrisă în jurul anului 1200, este menţionat un 
„duce” numit Râmunc din „ţara vlahilor”. Mulţi au localizat 
această formaţiune prestatală la sud sau răsărit de Carpaţi, iar 
alţii chiar în zona Râmnicului. Nu ştim dacă la ea se referă 
epopeea germană, dar, cu certitudine, în jurul Râmnicului exista 
sigur în perioada secolelor IX-XIII, o formaţiune politică 
românească.O legendă culeasă de Grigore Tocilescu, de la o 
anume Uţa Logofeteasa, ne aduce în discuţie zona cartierului 
Goranu, în punctual „La Malul Alb”, unde există posibilitatea 
de a se fi aflat o cetate puternic fortificată a cărei distrugere 
istoricii o plasează în secoleleXIII - XIV, în timpul marii 
năvăliri mongole. Tradiţia populară vorbeşte, aşadar, despre o 
căpetenie locală care îşi avea reşedinţa în jurul Râmnicului. 
Acesta se pare că se afla în permanent conflict cu 
„descălecătorul” şi întemeietorul de ţară, Basarab-Voievod: 
„Olea face o[a]le / Basarabă i le sparge / Olea oale o mai face 
/ Basarab i le va sparge”.În acest caz, tradiţia este întărită de 
investigaţiile arheologilor și de descoperirea celor două 
diademe princiare.  

Lucrate din metale preţioase sau din bronz, obiectele 
de podoabă din acea perioadă sunt fie de provenienţă străină, 
produse ale unor vestite ateliere din spaţiul rusesc sau bizantin, 

fie sunt imitaţii şi adaptări aparţinând meşterilor locali. 
Aplecarea spre fast a conducătorilor, spre ţinuta de gală, devine 
din ce în ce mai evidentă şi din prisma descoperirilor 
arheologice. Aşa cum afirma și istoricul Nicolae Iorga, când 
descria veşmântul domnului în manieră bizantină, „Şi marii 
noştri voievozi au purtat, de la început, la zilele mari, cununa 
cu aur, lungi rochii de brocard de aur, papuci de piele subţire, 
cu calcâiul mic şi vârful rotunjit”.Lumea secolelor al XII-lea și 
al XIII-lea iubea, în societatea sa înaltă, fastul. Numeroase 
obiecte de podoabă se regăsesc în săpăturile arheologice 
efectuate în zone ca Voineşti sau Streja-Cârţişoara: lanţuri cu 
pandantive şi pietre (cazul Tezaurului de la Streja, de secol 
XII), inele şi catarame felurite (Voineşti, secolele XII - XIII) 
sau brăţări cu motive geometrice (meandre, romboidale) şi 
fragmente de cercei (Oteleni, sfârşit de secol XIII). 

Din acea perioadă nu avem multe dovezi documentare 
asupra structurilor politice și statale de la noi. În primii ani ai 
secolului XIII, a apărut un cnezat în cuprinsul Regatului ungar, 
cel al „fiilor lui Bela cneazul”, semnalat de o scrisoare a papei 
Inocenţiu al III-lea (1160-1216) către arhiepiscopul de Calocea. 
Cât priveşte structurile politice din sud, la răsărit de Carpaţi ele 
se pot reconstitui pe temeiul actelor considerate de importanţă 
capitală pentru istoria noastră, respectiv scrisoarea din 14 
noiembrie 1234 a papei Grigore IX (1170-1241) către viitorul 
rege Bela IV (1235-1270) şi privilegiul acordat de acest rege, la 
2 iunie 1247, Cavalerilor Ioaniţi, ajunşi la Dunărea de Jos cu 
scopul de a suplini puterea militară a regatului, greu încercat de 
marea invazie tătară (1241). 

Acum, prin această descoperire arheologică, putem 
spune: „…Aceasta este diadema de la Goranu, descoperită în 
1980 și scoasă cu mare greutate în 1989 de acolo de unde se 
afla.  În prezent se află la Muzeul Național de Istorie al 
României. Este o coroană a Principilor de la Vâlcea (Râmnicu 
Vâlcea). Coroana este asemănătoare cu a Constanței de 
Aragon. La nivelul anului 1290, principii români din NV-ul 
Olteniei purtau astfel de coroane” declara  dr. Sergiu Isopescu. 

În prezent, una din cele două diademe princiare valahe 
se află expusă la secţiunea „Tezaur” a Muzeului Naţional de 
Istorie a României din București.Din această piesă s-au păstrat 
doar cinci plăcuţe din foaie de aur, de formă dreptunghiulară, 
prevăzute în partea de sus cu câte un ornament reproducând 
floarea de crin (motiv bizantin, spun istoricii; Crin Getic 
Împărătesc mult mai vechi, spune Mormântul lui Dromochete 
din Sveștari – Bulgaria). În vârful fiecărei inflorescenţe, pe 
revers, era prinsă o cruce din fire subţiri de aur (motiv creştin, 
spun istoricii; semn al Stâlpului Get – Djed din Vechea Biserică 
Valaho-Egipteană, în interiorul căruia se află Osiris (sau Iisus 
Hristos) – symbol al „Celui care ține Lumea în loc”, să nu se 
dea peste cap). Șapte „Flori de crini” și șapte „Cruci cerești” de 
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pe această diademă sunt semnal clar al simbolisticii numărului 
7: După cum se știe, numărul șapte corespunde celor șapte zile 
ale săptămânii și celor șapte planete. Deasemenea el mai 
corespunde și celor șapte trepte ale desăvârșirii, celor șapte 
sfere sau trepte cerești, celor șapte petale ale trandafirului, celor 
șapte capete ale cobrei de la Angkor, celor șapte ramuri ale 
copacului cosmic și sacrificial al șamanismului. Creând lumea 
în șase zile, Dumnezeu se odihnește în cea de-a șaptea și o 
transformăîn zi sfântă. Odihna din ziua a șaptea marchează un 
legământ între Dumnezeu și om. Șaptele simbolizează 
desăvârșirea lumii și împlinirea vremii. Potrivit Sfântului 
Augustin, el măsoară timpul istoriei, timpul peregrinării omului 
pe pământ. Dacă Dumnezeu își ia o zi de odihnă - arată sfântul 
Augustin - el o face deoarece vrea să se deosebească de creație, 
să fie independent de ea și să-i îngăduie să se odihneascăîntru 
el.Pe de alta parte, prin numărul șapte, care indică odihna, 
încetarea lucrului, omul însuși este chemat să se întoarcă spre 
Dumnezeu și să se odihneascăîntru el.Numărul șapte apare 
foarte des în Biblie: candelabrul cu șapte brațe; cele șapte 
duhuri care se odihnesc; cele șapte ceruri unde stau cetele 
cerești; Solomon a zidit templul în șapte ani.Șapte este cheia 
Evangheliei, după Ioan: șapte săptămâni, șapte minuni, Hristos 
spune de șapte ori „Eu sunt”. Cifra șapte revine de patruzeci de 
ori în „Apocalipsă”: șapte peceți, șapte trâmbițe, șapte cupe, 
șapte vedenii, etc. Cartea întreagă este alcătuită din serii de 
șapte. Acest număr mai desemnează aici și imaginea și 
împlinirea unui răstimp (creația în „Facerea”), a unei perioade, 
a unei ere, a unei faze, precum și împlinirea harurilor dăruite de 
Duhul Sfânt Bisericii.Numărul șapte apare, sub diverse forme și 
sensuri în multe tradiții ale lumii.La mayași, ziua a șaptea era 
sub semnul jaguarului, întruchipare a forțelor lăuntrice ale 
pământului. Aceasta zi era plină de fast. În Islam, șapte este un 
număr fast, un simbol al desăvârșirii: se vorbește de șapte 
ceruri, șapte tărâmuri, șapte diviziuni ale iadului, șapte 
porți.Tătarii din Altai se mândresc cu sanctuarele lor de baștină, 
folosind expresia „Țara mea cu șapte porți și apele mele”. 
Pentru turco-mongoli numărul șapte este un număr sacru și 
cosmic, după cum arată Jean-Paul Roux. În Maroc, femeile 
sterpe își înfășoară cingătoarea de spate ori în jurul trunchiului 
anumitor copaci, apoi o agață de una din cele șapte funii legate 
de aceștia. În Siria, o fată care nu-și găsește pețitor exorcizează 
influențele rele care o împiedică să se mărite scăldându-se în 
mare și lăsând să-i treacă pe deasupra capului șapte valuri. 
Podoabele femeii sunt în număr de șapte.Pentru ca unui mort să 
i se ierte păcatele, trebuie trase șapte linii peste mormântul lui. 
După înmormântare, participanții se îndepărteazășapte pași de 
mormânt, apoi fac șapte pași spre el. Se crede adesea că sufletul 
mortului rămâne în preajma mormântului vreme de șapte zile. 
În India, tradiția hindusăîi atribuie soarelui șapte raze: șase 
corespunzând direcțiilor spațiului, iar a șaptea centrului. În 
știința Yoga se cunosc șapte centrii subtili de forță, numite 
„chakra”. De asemeni, unele texte musulmane leagă cele șapte 

sensuri ezoterice ale Coranului de cei șapte centrii subtili ai 
omului. Și în Africa, numărul șapte este un simbol al 
perfecțiunii și al unității. La dogoni, șaptele este sumă a 
numerelor patru (simbolul feminității) și trei (simbolulul 
bărbăției) și reprezintă perfecțiunea omenească.Numărul șapte, 
ca sumă a numerelor patru și trei, este semnul omului întreg, 
cuprinzând cele două principii spirituale, polar opuse. Șapte este 
semnul lumii complete, al creației încheiate, al creșterii naturii. 
El este și expresia Cuvântului Desăvârșiriiși, deci al unității 
originare. Numărul șapte este numărul omului desăvârșit, al 
omului pe deplin realizat, este numărul ce corespunde 
androginului ermetic (sursa: www.armonianaturii.ro). Șapte 
trepte are ScaraMithraică (Scara cu Șapte Porți), iar religia 
babiloniană avea  șapte ceruri planetare. Ziguratul babilonian ce 
avea la început 3 sau 4 niveluri, a urcat apoi la 7 etaje, ca 
reprezentare simbolică a celor șapte ceruri, a celor șapte munți 
cosmici, a celor 7 planete cunoscute (cum de le cunoșteau?). 
Conform mărturiilor lui Herodot, nivelurile ziguratului aveau 
culori diferite, posibil ca și Scara Mithraică. Eroul babilonian 
Etana a fost transportat prin cele 7 ceruri de un vultur uriaș. Tot 
în anticul Babilon avem legenda celor șapte divinități (demoni 
ahrimanici) care au fost făcuți prizonieri de către forțele lui 
Ormazd și transformați în cele din urmă, în șapte luminători, 
legendă susținută de multe surse iraniene. Totuși, ideea 
existenței a șapte stele malefice – probabil cele ale Pleiadelor – 
este tipic babiloniană. În capitolul al XVIII-lea al „Cărții 
etiopiene a lui Enoh”, ce aparține părții celei mai vechi din 
această scriere (sec. 3 - 2 î. Ch.), cele 7 stele „…care au 
nesocotit porunca Domnului la răsăritul lor, pentru că nu au 
apărut la timpul stabilit”, sunt ținute prizoniere „la capătul 
pământului”, în „închisoarea pentru stele și oaspetele cerului” 
(Ioan Petru Culianu – „Psihanodia” – Editura Polirom. Iași, 
2006). În unele doctrine religioase ale antichității târzii, întregul 
univers devine un sălaș al răului (conform unor posibile 
Apocalipse periodice). Cele șapte sfere planetare, a căror 
influență asupra lucrărilor omenești devenise covârșitoare 
datorită astrologiei, sunt considerate lăcașuri ale vicioșilor 
guvernatori astrali sau arhonților, care pe de o parte conferă 
propriile lor vicii tuturor sufletelor ce intră în lume, iar pe de 
altă parte interzic drumul spre cer sufletelor care încearcă să 
părăsească lumea. Din fericire, periodic, un Mântuitor pogoară 
din cer pe pământ și le dezvăluie discipolilor săi parolele pe 
care trebuie să le rostească în fața arhonților, pentru a căpăta 
trecere liberă prin vămile cerești. Călătoria Mântuitorului, a 
unui profet sau a sufletului însuși prin cele șapte ceruri sau 
palate, a devenit un loc comun al antichității târzii. Mistica 
iudaică a fost preocupată în mod special de descrierea celor 7 
ceruri sau 7 palate (hekhaloth) pe care trebuie să le traverseze 
profetul, înainte de a fi condus în fața Tronului lui Dumnezeu. 
Aceste călătorii Descensus și Ascensus ale unei entități 
supramundane, pot avea efecte revelatorii asupra discipolilor 
săi, dar și efecte eliberatoare asupra celor care primesc revelația. 
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Călătorii revelatoare în Lumea de Dincolo pot face 
omenești alese, dar de data aceasta ele vor fi 
Descensus. În acest caz avem de-a face cu adevăra
ce „ne aduc vești” din Cealaltă Lume. Și eroii se pot întoarce pe 
pământ, pentru o nouă viață, dacă au trăit conform normelor 
cerute de doctrina cărora le-a fost dedicați pe timpul vieții. 
Cavalerii Zamolxieni sau Danubieni erau cei care respectau o 
doctrină, un ritual. Școala lor preapocaliptică era recunoscută în 
întreaga lume. Clădirile lor rotunde sau în formă de potcoavă au 
împânzit continentul încă din antichitate. Simbolurile lor au 
traversat mileniile, fiind „pierdute”, ca sens și interes științific, 
în ultima sută de ani. Au stat sihaștrii lipiți de stânca muntelui și 
cu ochii ațintiți la cer și au stat cavalerii cu o mână pe spadă și o 
mână pe frâul calului, totul spre a putea vedea ce mene
viitorul și a apăra vatra strămoșească și această ființă plăpândă, 
ce se cheamă om. Să le păstrăm o amintire nepieritoare, să 
reînviem simbolurile științei lor pierdute.        

În această idée a unei vechi religi strămo
simbolul celor 7 vămi, reprezentate prin cele 7 trepte ale 
monumentul triumfal de la Adamclisi sau 
Traiani.Complexul de piatră descoperit sub mormântul cel mai 
impresionant de la Sveștari (Bulgaria), al renumitul rege get 
Dromihete (a domnit între anii 300 şi 280 î.e.n)este constituit 
din șapte straturi de plăci rectangulare de piatră, cu rol sacru în 
ritualul getic de înmormântare și ne conduce în aceeași zonă a 
unei religii comune, la nord și la sud de Dunăre. Deasemenea, la 
Castelul Magului de la Câmpina, construit de către Bogdan 
Petriceicu Hașdeu,între anii 1894 şi 1896, la indicațiile spiritiste 
ale fiicei sale Iulia Hașdeu, moartă de tânără, întâlnim ceva 
asemănător. Castelul, care are un aspect de fortărea
medievală, are intrarea principală străjuită de două jil
piatră, așezate fiecare pe câte șapte lespezi de piatră ce 
simbolizează - după cum ne spune Cristin 
metempsihozei (reîncarnarea) – trecerea sufletului omenesc prin 
cele șapte etape (șapte ceruri planetare) sau „
văzduhului”, din credințele noastre populare. 

Diadema princiară valahă din aur cu 7 lobi 
descoperită la Goranu (jud. Vâlcea) se purta, probabil, în timpul 
ceremoniilor de la curtea unui principe, al unui personaj 
important. Ea se alătură celorlalte diademe  descoperite în 
România, la Gogoşu, Schela Cladovei, Olteni, pentru spaţiul 
Munteniei, sau Cotnari, pentru cel al Moldovei. Acestea sunt 
taine ale pământului românesc pe care va trebui să le descriptăm 
și să le oferim și celorlalți doritori, spre buna împăcare cu 
trecutul și pentru buna planificare a viitorului nostru.
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Zalmoxis Marele Zeu a
 

Petrică HABA 

        Religia geţilor este marcată de cultul Marelui lor Zeu, 
Zalmoxis.  

in păcate, relatările istoricilor antici cu privire la 
Zalmoxis sunt incomplete, fapt care l
Mircea Eliade să afirme: 

documentelor, este îndoielnic că s-ar putea scrie o istorie 
religioasă a Daciei. Totuşi, din documentele existente, putem 
extrage anumite aspecte ale vieţii religioase a dacilor şi ale 
conducătorilor lor spirituali, printre care şi Zalmoxis.

Originile misterelor iniţiatice ale lui Zalmoxis nu trebuie căutate 
în perioada descrierilor antice (secolele V î.H), ci, după cum 
vom vedea, cu mult înainte. 

Herodot în Istorii afirmă că el a auzit despre acest Zalmoxis că 
ar fi fost sclavul lui Pythagoras, unde ar fi 
s-ar fi îmbogăţit, după ce şi-a dobândit libertatea, întorcându
la ai lui. Totuşi încheie această expunere despre geto
afirmând că, după părerea lui, Zalmoxis a trăit cu mult înaintea 
lui Pythagoras. 

În această direcţie, Simon Pelloutier, în 
şi germanilor, îl citează pe Suidas care afirma faptul că 
Pythagoras a învăţat de la Abaris sau Avaris Hiperboreanul, 
deci un învăţător get. Pelloutier a folosit şi alte argumente. 
Astfel îl citează pe Lucian care îl prezintă pe 
implorând în numele zeului Zalmoxis pe unul din compatrioţii 
săi stabilit la Atena să-i dea adăpost. Dar Pythagoras s
la câţiva ani după ce Anacharsis sosise la Atena, deci în timpul 
vieţii lui Pythagoras, cultul Zalmoxian era deja înrădăcinat la 
geţi. Despre Abaris Hiperboreanul mai amintesc şi Platon, 
Strabon, Celsus, în timp ce Diodor din Sicilia îl prezintă ca pe 
un hiperborean care ar fi călătorit odinioară în Elada. Herodot 

D
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Diadema princiară valahă cu 7 lobi din aur descoperită la Goranu, în Jud. 
Vâlcea (sec XIII) 

Zalmoxis Marele Zeu al Dacilor 

Petrică HABA – București 
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ne spune că acest Abaris nu a mâncat nimic în timpul călătoriei 
sale iniţiatice. 

Suidas afirmă că Pythagoras se lăuda că vindecă anumite boli 
prin descântece, pe care Platon le aprecia ca fiind de origine 
tracă. Grecul Hermippus Callimachius arăta textual că 
Pythagoras era „thrakon doxas mimoumenos” (discipol al 
înţelepciunii trace). 

Cert este că învăţăturile lui Pythgoras erau foarte apropiate de 
cultul zalmoxian şi este foarte probabil faptul că grecii erau prea 
vanitoşi pentru a accepta ca un mare iniţiat de-al lor să fi primit 
învăţătura de la un barbar. 

Cultul lui Zalmoxis transmitea credinţa în nemurire. După cum 
scria Herodot, geţii "se cred nemuritori" (Istorii 
arată însă că "verbul "áthanatizein" (cf.V, 4) nu înseamnă a se 
crede nemuritor", ci "a se face nemuritor". Aceas
"imortalizare" se dobândeşte prin intermediul unei iniţieri" 
(Istoria..., p.174). Mai departe se menţionează că dintre 
elementele cele mai caracteristice ale cultului ""imortalizarea" 
sufletului şi învăţătura privind existenţa beatifică îl apropie pe 
Zalmoxis de Mistere" şi că "în acest sens, poate fi comparat cu 
Dionysos al misterelor dionysiace". 

În Charmides, Socrate vorbeşte de un medic trac pe care
întâlnise, "unul din acei doctori ai regelui trac Zalmoxis despre 
care se zice că stăpânesc meşteşugul de a te face nemuritor" 
(136 d)" (ibid., p.46). Zalmoxis devine deci la geţi zeul care 
conferă nemurirea. 

Strabon afirmă că la traci există mistici solitari, cunoscuţi sub 
numele de ktistai, care trăiesc fără femei, se consacră zeilor şi 
trăiesc eliberaţi de orice teamă. Deasemeni este prezentă la geţi 
ca o poruncă dată de Zalmoxis, practica pitagoreică, întâlnită şi 
la brahmanii şi misticii din India de a se abţine de la consumul 
cărnii. 

Iniţiaţii geto-daci erau personaje cu experienţe extatice, capabile 
să reveleze mistere privind sufletul omenesc şi supraveţuirea 
acestuia după moarte, aceste învăţături fiind foarte 
asemănătoare cu cele întâlnite la Pythagoras, Orfeu (care era 
trac), Zoroastru, înţelepţii Egiptului sau la druizi.

Strabon ne mai oferă şi alte informaţii, conform cărora preoţii 
pelasgi (geto-daci) erau oameni atotştiutori, pricepuţi la 
interpretarea viselor şi a oracolelor, a semnelor Divine ş
locuiau în sălaşuri subterane. Ieromonahul Ioanichie Bălan, un 
foarte bun cunoscător al vieţii sihaştrilor, afirma că „Sihăstria 
datează de la începuturile noastre daco-romane, fiind chiar 
continuarea sub formă creştină a unor lăcaşuri de vieţuire ale
asceţilor daci”. De altfel, pe teritoriile românilor, creştinismul a 
fost acceptat de la sine, fără nici un efort, încă de pe timpul 
Apostolului Andrei, deci înainte de cucerirea romană.
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daci erau personaje cu experienţe extatice, capabile 
să reveleze mistere privind sufletul omenesc şi supraveţuirea 
acestuia după moarte, aceste învăţături fiind foarte 

ras, Orfeu (care era 
trac), Zoroastru, înţelepţii Egiptului sau la druizi. 

Strabon ne mai oferă şi alte informaţii, conform cărora preoţii 
daci) erau oameni atotştiutori, pricepuţi la 

interpretarea viselor şi a oracolelor, a semnelor Divine şi că 
locuiau în sălaşuri subterane. Ieromonahul Ioanichie Bălan, un 
foarte bun cunoscător al vieţii sihaştrilor, afirma că „Sihăstria 

romane, fiind chiar 
continuarea sub formă creştină a unor lăcaşuri de vieţuire ale 
asceţilor daci”. De altfel, pe teritoriile românilor, creştinismul a 
fost acceptat de la sine, fără nici un efort, încă de pe timpul 
Apostolului Andrei, deci înainte de cucerirea romană. 

Marele istoric şi arheolog Vasile Pârvan arată în lucrarea sa 
Getica: „Zeul era adorat în munţii înalţi, în singurătatea unde 
numai vulturii – iar nu oamenii – mai pot urca. Acolo sus, 
pierdut în lume şi cercetat numai de rege, ca să
caz de primejdie şi necazuri, stă marele preot. Acesta nu 
coboară decât foarte rar în lumea oamenilor, când are de dat 
vreo poruncă pentru curăţirea de păcate, când are de făcut vreo 
prevestire sau când are de dat învăţături. Regele însuşi, ca 
stăpân numai al trupurilor, iar nu al sufletelor supuşilor săi, 
ascultă cu respect de sfatul marelui preot. Dacă e nevoie, marele 
preot poate fi şi regele poporului său, dar îndeobşte cele două 
puteri, cea politico-militară şi cea religioasă, nu se amestecă 
împreună, ci sunt păstrate deosebite.” 

Avem exemple în istoria dacilor în care mari
regi, cunoscut fiind cazul lui Deceneu, care a fost asociat la 
domnie încă din timpul vieţii de către Burebista, după moartea 
acestuia devenind şi rege, apoi devenind zeu. Deceneu a devenit 
un erou civilizator, învăţându-i pe daci despr
logică, fizică, astronomie. 

În centrul religios de la Sarmizegetusa şi în împrejurimi s
găsit până acum urme de la zece sanctuare, devenite celebre 

prin semnificaţia lor. 

                      

Au fost dacii romanizaţi

Petrică HABA 

        Începând cu „Şcoala Ardeleană” şi cu ai săi corifei: 
Gheorghe Şincai, Petru Maior şi Samuel Micu
născut tendinţa şi obiceiul de a ne lăuda cu aşa
romani, idee care a prins rădăcini şi ne este foarte familiară 
şi astăzi, fiind opinia oficial acceptată asupra apariţiei 
poporului român.  

otivele principale care au dus la răspândirea acestui 
curent de opinie, au fost atunci situaţia românilor 
din Ardeal şi lipsa cvasi

privind civilizaţia traco-dacilor. 

Totuşi, după numeroasele dovezi existente acum, 
poporul român nu s-a născut nici din romani, nici din alte 
popoare, ci este continuatorul direct al traco
structură biologică, cât şi ca civilizaţie, cu influenţele normale 
pe care le suportă şi le oferă orice popor în contactul cu alte 
neamuri. 

Ce susţine teoria romanizării? 

Faptul că dacii, fiind în contact cu o civilizaţie 
superioară, cu mult înaintea cuceririi romane, au împrumutat şi 

M
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Marele istoric şi arheolog Vasile Pârvan arată în lucrarea sa 
: „Zeul era adorat în munţii înalţi, în singurătatea unde 

mai pot urca. Acolo sus, 
pierdut în lume şi cercetat numai de rege, ca să-i afle sfatul la 
caz de primejdie şi necazuri, stă marele preot. Acesta nu 

oarte rar în lumea oamenilor, când are de dat 
vreo poruncă pentru curăţirea de păcate, când are de făcut vreo 
prevestire sau când are de dat învăţături. Regele însuşi, ca 
stăpân numai al trupurilor, iar nu al sufletelor supuşilor săi, 

sfatul marelui preot. Dacă e nevoie, marele 
preot poate fi şi regele poporului său, dar îndeobşte cele două 

militară şi cea religioasă, nu se amestecă 
 

Avem exemple în istoria dacilor în care marii preoţi au devenit 
regi, cunoscut fiind cazul lui Deceneu, care a fost asociat la 
domnie încă din timpul vieţii de către Burebista, după moartea 
acestuia devenind şi rege, apoi devenind zeu. Deceneu a devenit 

i pe daci despre filozofie, etică, 

În centrul religios de la Sarmizegetusa şi în împrejurimi s-au 
găsit până acum urme de la zece sanctuare, devenite celebre 

u fost dacii romanizaţi? 

Petrică HABA – București 
 

Începând cu „Şcoala Ardeleană” şi cu ai săi corifei: 
Gheorghe Şincai, Petru Maior şi Samuel Micu-Klein, s-a 

biceiul de a ne lăuda cu aşa-zişii strămoşi 
rădăcini şi ne este foarte familiară 

şi astăzi, fiind opinia oficial acceptată asupra apariţiei 

otivele principale care au dus la răspândirea acestui 
curent de opinie, au fost atunci situaţia românilor 
din Ardeal şi lipsa cvasi-totală a informaţiilor 

Totuşi, după numeroasele dovezi existente acum, 
a născut nici din romani, nici din alte 

popoare, ci este continuatorul direct al traco-dacilor, atât ca 
ilizaţie, cu influenţele normale 

pe care le suportă şi le oferă orice popor în contactul cu alte 

Ce susţine teoria romanizării?  

Faptul că dacii, fiind în contact cu o civilizaţie 
superioară, cu mult înaintea cuceririi romane, au împrumutat şi 
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au învăţat limba acestora, şi în timpul ocupaţiei romane, acest 
proces s-a consolidat, rezultând astfel poporul român. 

Faptul că dacii aveau o cultură mult mai elevată şi mai 
bogată ne este acum clar. Pe bună dreptate, Dion Hrysostomos 
spunea că „geţii sunt mai înţelepţi decât aproape toţi străinii şi 
mai asemenea elenilor”.  

Istoria Romei începe pe la anul 750 î.H., cetatea fiind 
înfiinţată de către urmaşii supravieţuitorilor Troiei, înrudiţi cu 
latinii, după cum ne relatează Vergilius în Aineida şi scriitorul 
roman Titus Livius în lucrarea Ab urbe condita libri. Titus 
Livius, care prezintă o analiză a poporului roman chiar de la 
fundarea Romei, creează o imagine critică a romanului, total 
diferită de scrierile ulterioare, moderne şi contemporane, în care 
omul roman este idealizat până la perfecţiune. Titus Livius ne 
arată că „latinii se asemănau cu romanii prin limbă şi obiceiuri, 
prin felul armelor şi, mai mult ca orice, prin instrucţia şi prin 
deprinderile militare”. Ca origine, romanii şi latinii erau traci.  

De strămutarea tracilor din Troia conduşi de Eneas în 
Latium a depins însăşi continuitatea vieţii spirituale a 
comunităţii troiene. Eneas se căsătoreşte cu Lavinia, fiica lui 
Latinus, definindu-se astfel unirea celor două neamuri înrudite. 
Astfel, cele două seminţii de traci, sub conducerea lui Eneas, au 
pus bazele unui popor care va deveni stăpânul marelui imperiu 
roman. În jurul anului 754 î.H. Romulus, după ce îl omoară pe 
fratele său Remus, pune bazele Romei împreună cu ceata pe 
care o conducea. Pentru creşterea noului oraş, Romulus a creat 
un asylium, în care s-a refugiat toată sărăcimea populaţiilor 
vecine, în special latini, etrusci şi sabini, oameni liberi şi sclavi. 
Pentru a stăpâni această gloată eterogenă Romulus a 
împrumutat de la etrusci modul de organizare, dând noi legi.  

Istoria Romei se va caracteriza ulterior numai prin 
violenţă, având în vedere şi calitatea întemeietorilor ei. 
Teritoriul statului roman extinzându-se, romanii împuţinându-se 
din cauza războaielor, necesităţile statului crescând, statul 
roman a ajuns să trăiască doar de pe urma cuceririlor şi jafurilor 
bogăţiilor statelor vecine. Primele temple ale romanilor din 
lemn sau din piatră datează din anii 500 î. H., perioadă în care 
geţii erau numiţi de către Herodot „cei mai viteji şi mai drepţi 
dintre traci”. 

După secolul IV î. H., romanii sunt supuşi unui proces 
sigur de italienizare şi mai ales elenizare, evidenţiate de 
împrumuturi lingvistice (vocabularul roman, mai sărac, se 
îmbogăţeşte cu elemente elene), se ridică temple şi clădiri în stil 
elen şi sunt create la Roma opere artistice de către eleni. Astfel, 
primul poet de limbă romană este sclavul elen Livius 
Andronicus (272 î. H.). 

Alfabetul zis latin este, după părerea mai multor 
cercetători, de origine dacă, împrumutat de romani prin etruscii 
plecaţi din Munţii Apuseni în mileniul IV î. H. Limba vorbită 
de romani era deci, o limbă provenită din vechiul fond tracic, cu 
unele adaosuri, în special elene. În acest context, nu este nici o 
atestare scrisă despre existenţa vreunui translator al romanilor 
pentru limba tracă. 

Romanii au ocupat după cele două războaie purtate cu 
dacii doar o parte a teritoriului locuit de daci şi anume 15-20%. 
Romanii au fost interesaţi doar de centrul politic al acestora şi, 
mai ales, de imensele zăcăminte de aur de aici. Ceea ce este 
foarte important, o dată cu dispariţia regelui Decebal, nu a 
dispărut şi poporul dac, care în marea majoritate a trăit în 
teritoriile din afara ocupaţiei romane. Aceştia erau dacii liberi. 
Că erau numeroşi şi puternici, sunt mărturie numeroasele 
războaie purtate de către aceştia împotriva cotropitorilor 
romani.  

Costobocii, carpii, dacii mari, au atacat rând pe rând 
provinciile romane până la retragerea administraţiei romane în 
anul 275. Motivaţia jafului nu explică toate aceste atacuri. 
Lupta era dusă împotriva duşmanului comun: romanii şi 
Imperiul roman. Dacă ar fi urmărit jaful, nu ar fi străbătut 
distanţe atât de lungi, cu urmări strategice şi după jaf s-ar fi 
întors la familiile lor. Dar sunt consemnate cazuri când aceştia 
se instalează în provinciile eliberate. Pentru jefuirea provinciei 
Dacia Malvensis, spre exemplu, nu era nevoie de distrugerea 
întregului Limes Transalutanus (fâşie pe graniţă cu castre 
întărite), ci era suficientă o breşă de acces, ceea ce ar fi necesitat 
doar distrugerea a câtorva castre. Pentru jaf nu era necesară 
distrugerea de două ori, la interval de doi ani, a centrului Daciei 
Malvensis, în aşa hal încât nu a mai putut fi refăcut; după 
primul jaf, se pune întrebarea: ce mai puteau jefui a doua oară, 
abia după refacerea localităţilor, pentru a merita o incursiune 
din inima Moldovei până în inima Olteniei? Este clar că scopul 
era slăbirea administraţiei romane, alungarea acesteia din 
vechile teritorii dacice, remarcându-se astfel o conştiinţă de 
neam şi de naţiune. În acest sens putem aminti faptul că în urma 
retragerii administraţiei romane, dacii liberi au venit în fostele 
provincii, stabilindu-se aici. 

Romanii au înlocuit pe tot teritoriul cucerit 
administraţia dacică cu una apăsătoare şi aspră. Sarmizegetusa a 
fost rasă de pe suprafaţa pământului, sanctuarele dacilor sunt 
dărâmate, vechea castă a preoţilor este împrăştiată şi 
persecutată. Mulţi daci au fost strămutaţi în alte provincii ale 
imperiului. Cu toate acestea, la nici 12 ani de la cucerirea 
romană, are loc în provinciile dacice o răscoală atât de 
puternică, încât împăratul de atunci, Hadrian, a vrut să 
abandoneze provincia. 
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Este clar că poporul dac de sub ocupaţia romană n-a 
iubit administraţia romană. Chiar armata care trebuia să apere 
teritoriile, impunea populaţiei obligaţii şi sarcini grele, „încât”, 
spune Ioanes Lidus, „aceşti locuitori preferau o năvălire a 
barbarilor, unei staţionări în mijlocul lor a armatei imperiale”. 

Istoricul şi cercetătorul C. C. Giurescu arată că poporul 
dac de jos a dus o viaţă izolată faţă de aşezările şi centrele 
urbane dezvoltate sub ocupaţia romană şi că influenţa acestora 
asupra poporului dac a fost neînsemnată. Mărturie stă şi faptul 
că după ce au fost arse de către dacii liberi, aceste oraşe au 
dispărut şi nu s-au mai refăcut, nerămânând nici o urmă a 
acestora. Au renăscut numai acele oraşe dacice vechi folosite şi 
de administraţia romană. 

Tradiţia dacilor nu includea obiceiul inscripţiilor 
funerare, şi în special al mărturiilor scrise. Ocupanţii romani, 
dimpotrivă, aveau acest obicei, în special de a-şi imortaliza 
numele pe monumente de piatră cu inscripţii funerare. După 
retragerea administraţiei romane, acest obicei a dispărut, dacii 
neînsuşindu-şi-l. În acest sens, inscripţiile lăsate de 
reprezentanţii administraţiei şi armatei nu constituie dovezi ale 
romanizării. 

Dar să vedem cine erau romanii care i-ar fi romanizat 
pe daci. Suetonius Tranquillus, în De vita duodecim Caesarum, 
scrie: Locuitorii Italiei s-au scurs peste graniţă o dată cu 
cuceririle romane şi chiar după aceasta. Şi s-au scurs anume 
ţăranii ca ostaşi, iar târgoveţii ca ostaşi, negustori, ori în general 
ca oameni de afaceri. Şi aşa de mult se golise Italia de locuitori 
în preajma cuceririlor făcute de statul roman în teritoriile trace, 
ilirice, panone din Peninsula Balcanică, încât dictatorul Caesar 
(contemporan cu Burebista) a trebuit să împiedice emigrarea 
italienilor. El a interzis italienilor de vârstă între 20 şi 40 de ani 
să lipsească mai mult de trei ani din Italia.” Populaţia Italiei a 
fost împuţinată de marile pierderi de oameni în luptele de 
cucerire a Peninsulei Balcanice, încât multe dintre provinciile 
din Italia au rămas pustii, fără locuitori. În consecinţă, Roma nu 
a putut să colonizeze Dacia cu romani sau italici, însăşi Italia 
fiind supusă unui proces de colonizare cu sclavi şi străini. 

Armata care a staţionat în Dacia a fost formată în cea 
mai mare parte din trupe auxiliare, care cuprindeau oşteni 
recrutaţi din rândul provincialilor fără cetăţenie romană, ce îşi 
păstrau portul, credinţele, obiceiurile, foloseau arme proprii şi 
modul lor de luptă. Aceste trupe auxiliare cuprindeau oşteni 
care nu erau nici măcar ei romanizaţi. În anul 204, contingentul 
maur , în plin centrul Daciei romane, a restaurat templul 
închinat unui trio de zei mauri neidentificaţi, ceea ce arată că 
după 100 de ani de convieţuire în Dacia romană, nici măcar 
aceşti soldaţi ai armatei romane nu au fost romanizaţi. Singura 
legiune cu caracter de permanenţă a fost Legiunea XIII Gemina. 
Veteranii de război erau de obicei locuitori ai oraşelor, multe 

dintre ele devastate, şi de multe ori necăsătoriţi, ei murind 
burlaci. Căsătorii între veterani şi băştinaşe nu prea se practicau, 
ele fiind interzise prin lege, deoarece veteranii beneficiau de jus 
civium, iar băştinaşele – cel mult – de jus gentium. Legea celor 
12 table interzice la romani chiar căsătoriile între patricieni şi 
plebei. 

Chiar în Italia acelui moment, limba romană era 
folosită doar de magistraţi, greaca fiind folosită mult mai 
curent. Mai mult, conform lui C. C. Giurescu, „presa vremii” 
din Dacia romană ne informează: „Predau latina şi elena. Se 
pot înscrie numai cei ce beneficiază de <jus civium>. Plata în 
denari.” Dion Chrisostomos precizează în schimb că „dacii au 
păstrat la loc de cinste doar pe Homeros, căci mai toţi ştiau 
Iliada pe de rost. 

În Dacia au venit funcţionari romani, vorbitori de 
limbă romană şi cu toate acestea, mormintele unora ne 
demonstrează că ei au fost aceia care au adoptat îmbrăcămintea 
dacă (cămeşa, brăcinarii). În schimb nu s-a găsit nici un dac, din 
miile de morminte cercetate, care să fi adoptat simplista togă 
romană. 

La impactul cu romanii, dacii credeau în nemurirea 
sufletului, erau monoteişti, deci depăşiseră anumite faze 
incipiente ale credinţelor religioase, ceea ce înseamnă că din 
punctul de vedere al concepţiei filosofico-religioase, dacii erau 
şi au rămas net superiori romanilor. Romanii nu s-au remarcat 
deloc prin originalitate în religie, iar aceasta nu era punctul lor 
forte. Panteonul zeităţilor romane era împrumutat din diferite 
tradiţii. 

Acestea s-au dezvoltat strict în perioada 106-271. s-au 
construit numai monumente care să-i preamărească pe 
cotropitori sau să-i ajute în administraţie. După părăsirea Daciei 
asemenea construcţii nu s-au mai întreţinut, nimeni nemaiavând 
nevoie de ele. 

În ceea ce priveşte locuinţele, s-a păstrat stilul de 
arhitectură dacic, care se mai păstrează, încă, în toată ţara (mai 
ales în jud. Gorj). Acest exemplu este grăitor, mai ales că în 
Oltenia, stăpânirea romană a durat cel mai mult. 

Nu s-a păstrat de la romani nici o denumire de plantă 
medicinală, dacii fiind cei mai mari specialişti ai antichităţii în 
cunoaşterea, cultivarea şi folosirea plantelor medicinale. La 
Sarmisegetuza s-a găsit o trusă medicală care cuprindea o cutie 
de lemn ferecată în alamă şi cu mâner de fier, ce conţinea un 
scalpel, o pensetă, pulbere de piatră ponce şi vase miniaturale 
pentru produse farmaceutice, care arată nivelul ridicat al 
practicii medicale. 

Astfel, originile limbii şi poporului român nu trebuie 
căutate în perioada de după cucerirea romană, ci cu multe mii 
de ani înainte, în timpurile preistorice, când au plecat de pe 
teritoriul carpato-danubian populaţiile ce au înfiinţat noile 
popoare europene şi după cum am văzut chiar asiatice. Aceştia 
vorbeau aşa numita latina vulgara, corespondenţele între limba 
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română şi cea latină, dar mai ales cu latina vulgara
acele timpuri. Şi într-adevăr, corespondenţele lingvistice sunt 
mult mai numeroase cu latina vulgara decât cu limba latină 
clasică. Românii nu îşi trag în nici un caz denumirea de la 
romani. Dacă italienii nu s-au numit romani, după o convieţuire 
de 1000 de ani cu cetatea eternă, Roma, de ce ar împrumuta alte 
popoare această denumire?  

Istoricii au păreri unanime în această direcţie. Vasil
Pârvan, la o conferinţă la Cambridge, în 1926 a spus: „Nu e cu 
putinţă să vedem o lume întreagă romanizându
Fischer, într-un studiu de la începutul secolului, scrie, „Dacii şi 
romanii, în scurtul şi agitatul timp de 150 de ani, nu s
contopit într-un singur popor”. 

Aron Densuşianu, în Istoria literaturii române, 
„În Dacia coloniştii romani nu s-au amestecat cu dacii”. Mai 
mult, Cassius Dio arată că în timpul împăratului Commodus, în 
anul 180, generalul Sabinianus, după ce a respins o i
dacilor liberi din nordul provinciei, a strămutat în interiorul 
provinciei 12.000 de familii ale acestora. 

Ocuparea Daciei a constituit un eveniment negativ 
asupra populaţiei autohtone, scopul principal fiind acela al 
exploatării bogăţiilor existente aici. Poporul dac din provincia 
romană, în scurtul timp de 160 de ani cât a stat sub ocupaţia 
romană, datorită elementelor latine atât de reduse, nu a putut fi 
romanizat şi nicidecum latinizat. Spre exemplu, Malta a stat sub 
stăpânire romană cu 4 secole înainte de cucerirea Daciei dar nu 
a fost romanizată.  

Dacii liberi şi-au păstrat identitatea naţională până după 
părăsirea Daciei, chiar Alexandru cel Bun pe la 1400 fiind 
numit Alexandru Dacul, Horea, la 1784, fiind numit „rex 
dacorum”. Poporul dac a supravieţuit după acest trist eveniment 
al ocupaţiei romane şi s-a reintegrat în marea masă a dacilor 
liberi, cea mai numeroasă naţiune a Europei. 

 
                      

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

 

Ing. Valeriu D. POPOVICI-URSU 

      Nici-un popor antic care a avut de a face cu romanii pe 
vremea împăratului Traian (96–117) nu-i aduce osanale, a
cum noi românii, începând cu Şcoala Ardelean
vremurile noastre istoricii şi academicii români

aptul că noi românii l-am proslăvit şi adulat, chiar recent 
i-am afişat scabroasa statuie care străjuie
care urcă spre Muzeul de Istorie de pe Calea Vict

din Bucureşti şi în trecut alte statui, fresca de la Ateneul 
F 
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latina vulgara datând din 
adevăr, corespondenţele lingvistice sunt 

decât cu limba latină 
ii nu îşi trag în nici un caz denumirea de la 

au numit romani, după o convieţuire 
de 1000 de ani cu cetatea eternă, Roma, de ce ar împrumuta alte 

Istoricii au păreri unanime în această direcţie. Vasile 
Pârvan, la o conferinţă la Cambridge, în 1926 a spus: „Nu e cu 
putinţă să vedem o lume întreagă romanizându-se”. Emil 

un studiu de la începutul secolului, scrie, „Dacii şi 
romanii, în scurtul şi agitatul timp de 150 de ani, nu s-au 

Istoria literaturii române,  scrie: 
au amestecat cu dacii”. Mai 

mult, Cassius Dio arată că în timpul împăratului Commodus, în 
anul 180, generalul Sabinianus, după ce a respins o invazie a 
dacilor liberi din nordul provinciei, a strămutat în interiorul 

Ocuparea Daciei a constituit un eveniment negativ 
asupra populaţiei autohtone, scopul principal fiind acela al 

nte aici. Poporul dac din provincia 
romană, în scurtul timp de 160 de ani cât a stat sub ocupaţia 
romană, datorită elementelor latine atât de reduse, nu a putut fi 
romanizat şi nicidecum latinizat. Spre exemplu, Malta a stat sub 

e înainte de cucerirea Daciei dar nu 

au păstrat identitatea naţională până după 
părăsirea Daciei, chiar Alexandru cel Bun pe la 1400 fiind 
numit Alexandru Dacul, Horea, la 1784, fiind numit „rex 

upravieţuit după acest trist eveniment 
a reintegrat în marea masă a dacilor 

117 d.cr.) 
caracterizat de istorici recenţi 

 - Paris, Franța 

un popor antic care a avut de a face cu romanii pe 
i aduce osanale, aşa 

coala Ardeleană, iar în 
i academicii români ! 

i adulat, chiar recent 
juieşte pe scările 

spre Muzeul de Istorie de pe Calea Victoriei 
fresca de la Ateneul 

Român din Bucureşti, atribuirea de nume de botez Traian
denumiri de străzi, pieţe, comune, etc...
ruşine şi total inoportune faţă de comportarea împ
cu strămoşii noştri daci.  

Este suficient pentru susţinerea acestei opinii, de a privi 
pe Columnă, scenele în care apar uciderea popula
prunci, femei, bătrâni cît şi scena în care solda
Traian capetele decapitate ale căpeteniilor dacilor

Numai privind această scenă, cît 
populaţiei civile» fără apărare, ar trebui ca s
definitiv amintirea acestui nevropat împ

În continuare vom expune câteva extrase din c
autori străini şi români, care au descris campaniile militare ale 
lui Traian, caracterizându-i caracterul ş

Vom începe cu cartea belgianului 
Histoire de l’empire Parthe (-250 – 227), Le CRI  EDITION, 
2001, 362 pag. 

La pagina 297, autorul începe să descrie 
împăratului Traian în Imperiul Parth. 

Fiu al unui soldat, născut în Italica din Bétique, o colonie 
situată în Spania pe râul Guadalquivir, actuala Sevilla Vieja, 
Traian ne deschide înfăţişarea prin latura întunecoas
omeneşti. Pe Columna sa, care celebreaz
contra lui Decebal, se vede astfel, contemplând corpurile 
mutilate ai conducătorilor daci, 

perversitate, care nu este alta decît a excit
ucigaşilor în serie. 

Sunt condamnabile de asemeni toate masacrele pe care 
nu a ezitat să le pună la cale peste tot unde inamicul îi rezista, 
în Bretania, în Germania, şi apoi mai târziu în Mesopotamia. 
Ambiţiile sale în Parţia, ele făceau parte sindromului de 
Carrhes? Este în afară de orice îndoial

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

Dar însă, noul împărat înăbuşea în el sentimente de 
nelinişte sufletească încă mai turburătoare. 
compus de o falsă inteligenţă, de un egoism înr
combinat cu un profund instinct al sângelui. Într
unul din acei mari nevropaţi, de la care nu g
decît în analele de psihiatrie. 

Acest război partic, oficial n-a fost 
totuşi, el a fost cu totul altceva decît cele de mai înainte. Totu
înainte de a părăsi această Mesopotamie, unde el a cunoscut 

istorieistorieistorieistorie    
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atribuirea de nume de botez Traian, 
etc...considerăm că este o 

de comportarea împăratului 

inerea acestei opinii, de a privi 
, scenele în care apar uciderea populaţiei civile, 

i scena în care soldaţii arată lui 
peteniilor dacilor ! 

, cît şi cea a « holocaustului 
rare, ar trebui ca să ştergem 

definitiv amintirea acestui nevropat împărat. 

În continuare vom expune câteva extrase din cărţi scrise de 
cris campaniile militare ale 
şi comportările lui. 

Vom începe cu cartea belgianului André Verstandig, 
227), Le CRI  EDITION, 

descrie viaţa şi campaniile 

scut în Italica din Bétique, o colonie 
în Spania pe râul Guadalquivir, actuala Sevilla Vieja, 

area prin latura întunecoasă a inimii 
Pe Columna sa, care celebrează la Roma victoria 

contra lui Decebal, se vede astfel, contemplând corpurile 
torilor daci, cu ochii sclipind de 

perversitate, care nu este alta decît a excitării turbure ai 

ile de asemeni toate masacrele pe care 
la cale peste tot unde inamicul îi rezista, 

i apoi mai târziu în Mesopotamia. 
ceau parte sindromului de 

îndoială. 

Dio Cassius care a fost contemporan cu Traian, nu 
o referinţă al acestui traumatism pe care 

Dar însă, noul împărat înăbuşea în el sentimente de 
nelinişte sufletească încă mai turburătoare. Traian era un 

, de un egoism înrăit cu timpul, 
combinat cu un profund instinct al sângelui. Într-un cuvînt, 

i, de la care nu găsim un analog 

a fost un război de jefuire, 
i, el a fost cu totul altceva decît cele de mai înainte. Totuşi, 

Mesopotamie, unde el a cunoscut 



 

        15151515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017 
       

 

speranţele cele mai nebune, şi care astăzi au devenit teatrul 
învingerii sale, Traian dorea deasemenea a distruge orice. 
Ordine au fost date trupelor de geniu romane (care la vremea 
aceea constau în maurii conduşi de Quietus) să răstoarne toate 
infrastructurile pe care le întâlneau în cale. Dacă Traian 
trebuia să se retragă «barbarii» nu trebuiau să recupereze 
decît ruine fumegând sau cenuşe. Dar finalul campaniei lui 
Traian a fost unirea tuturor parţilor (perşii de astăzi) şi 
urmărirea trupelor romane în retragere. În retragerea sa a 
încercat să cucerească cetatea Hatra, ultimul bastion arsacid, 
înaintea întinselor depresiuni de nisip siriene. Hatra nu era 
numai apărată de formidabile ziduri cît şi de înăbuşitoare 
căldură al acestui deşert, care a fost fatală mai înaite lui 
Crasus, dar era de asemenea un sediu sfînt pentru adoratorii 
lui Mithra. 

Voinţa lui Traian de a distruge Mithra, a fost rău resimţită. 
Pentru mulţi din soldaţii romani au considerat-o ca un blestem. 
Epuizat de lovitura sorţii, căldura, muştele, asediul care dura, 
bolnav, poate şi rănit, Traian contra voinţii lui, părăsi asediul. 
Asediul este ridicat. Câteva săptămâni dupa aceea, pe 7 august 
117, Traian, principalul artizan al acestui război, agonizează la 
Selimonte, în Cilicia, abătut de o boală care nu înceta a se 
înrăutăţi, după plecarea sa din Ctesiphon. 

Moartea subită a lui Traian a deschis calea dezlegării 
conflictului care până atunci nu încetase. Toamna, armatele  
parţilor  ale  lui  Vologese  III  şi  ale  lui  Osroes  s-au  stabilit   
pe Eufrat.   Armenia,  Asorestanul,  

Mesopotamia, Seleucia, Ctesifonul până la oraşul de frontieră 
la Dura-Europos, cucerite de romani în primele zile ale 
războiului, adică toate popoarele ocupate, au fost eliberate de 
către parţi. 

Am ţinut să expun caracterizările autorului cărţii, privind 
modul cum Traian s-a comportat în lupta contra unor popoare 
paşnice, care-şi apărau cu îndârjire bunurile şi cetăţile în care se 
adăposteau în caz de invazie străină. 

Considerăm că autorul belgian André Verstandig  l-a 
caracterizat exemplar pe împăratul Traian ca: NEVROPAT, UN 
COMPUS DE O FALSĂ INTELIGENŢĂ, DE UN EGOISM 
ÎNRĂIT CU TIMPUL, COMBINAT CU UN PROFUND 
INSTINCT AL SÂNGELUI, ÎNTR-UN CUVÎNT, UNUL DIN 
ACEI NEVROPAŢI, DE LA CARE NU GĂSIM ANALOG 
DECÎT ÎN ANALELE DE PSIHIATRIE ! (pag. 298) 

O precizare se impune: în Persia, Iranul de astăzi, n-o 
să găsiţi nici-o statuie sau denumire de localitate TRAIAN! 

În Spania, ţara de baştină a lui Traian, nu veţi găsi de 
asemenea nici-un monument, sau denumri de străzi , pieţe, 
comune, etc. cu Traian, cum găsim la noi în România! 

Un autor spaniol Jesús Pardo de Santayana  a scris o 
cărţulie despre Traian, intitulată YO, TRAJANO, Jésus Pardo 
de Santayana, Editorial Planeta, S.A., 1991, Córcega, 273-279, 
Barcelona (Spania) carte tradusă în limba română de către 
Constantin Sfeatcu, intitulată  Eu,Marcus Ulpius Traianus, 
Ed. Artemis, 2005, în care descrie crâmpeie din viaţa sa 
romanţată.,. 

Autorul scrie despre legătura sa sentimentală în Persia, cu 
un tânăr persan Phaedimus, de care se va despărţi fiind novoit 
să se retragă către Roma! La despărţire pedofilul Traian îl 
întreabă pe tânărul persan ce doriţă ar vrea să-i îndeplinească 
împăratul? Tânărul l-a rugat pe împărat să-i dea libertatea. 
La care împăratul i-a răspuns că este de acord şi a dispus ca să i 
se aducă îmbrăcăminte, un cal înşeuat şi merinde pe drum. 
Tânărul s-a despărţit de împărat a încălecat şi dus a fost! 

Şi aici se vede caracterul împăratului, pe care autorul 
cărţuliei l-a intuit de minune, imediat după plecarea persanului, 
făcu semn către unul din generalii săi. 

„ - Rapid – îi ordonă -, un detaşament de mauritani, să-l 
urmărească pe prizonierul part şi să-l omoaee departe de 
campament, dar fără cruzime, dintr-o singură lovitură pe la 
spate dacă e posibil.” 

Cea ce urmăritorii tânărului persan au îndeplinit şi s-au 
întors comunicându-i împăratului că şi-au îndeplinit misiunea. 
Fără comentarii... 

Vom expune în cele ce urmează un extras din articolul scris 
de Dl. senator Dr. Gheorghe Funar, în cartea 
HOLOCAUSTUL ÎMPOTRIVA POPORULUI  ROMÂN, 
sub titlul „Ce facem cu Traian?” Partea I, p. 426-433 Ed. 
GEDO-Cluj-Napoca, 2012.     

    Despre împăratul Traian au aflat românii, în şcoală şi la 
facultate, multe neadevăruri şi puţin din ADEVĂRUL ISTORIC. 
Din manualele şi cursurile de Istorie antică se ştie că, în anii 
101-102 d.Hr. şi 105-106 d.Hr., au avut loc două mari războaie 
între armatele Imperiului Roman conduse de împăratul Traian 
şi armatele dacilor, în frunte cu regele Decebal. După al doilea 
război, Traian a ocupat o mică parte din Dacia (circa o 
şeptime) şi de atunci a început procesul de formare a Poporului 
Român şi a Limbii Române. Din doi bărbaţi, Decebal şi Traian 
s-a născut Poporul Român şi în 165 de ani s-a format Limba 
Română, care este o limbă latină. 

   Imperiul Roman a luat o parte din bogăţiile Daciei, dar a 
adus cultură şi civilizaţie, lăsându-ne drumurile romane. 

Acestea sunt, în esenţă, informaţiile ticluite de către 
„ştiinţificii oficiali” (cum îi numeşte prof. univ. dr. G.D.Iscru) 
în legătură cu împăratul Traian. Pe baza unor informaţii 
trunchiate şi a ascunderii ADEVĂRULUI istoric s-a ajuns să 
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fie creat în România un mit fals al împăratului Traian, să fie 
atribuit numele său, unor localităţi, pieţe publice, bulevarde, 
străzi, şcoli şi licee ş.a.m.d. (s.n.) Pentru a amâna puţin aflarea 
ADEVĂRULUI pentru Poporul Primordial, Limba Primordială, 
Religia Primordială, Scrierea Primordială, Cultura şi 
Civilizaţia  geto-dacilor, aceşti ,,ştiinţifici 
oficiali”(academicieni, profesori universitari, şi profesori din 
învăţământul pre-universitar), împreună cu asasinii politici 
post-decembrişti blochează înfiinţarea unui Institut Naţional de 
Dacologie, propus de către Dr. Napoleon Săvescu, preşedintele 
Congresului Internaţional de Dacologie. Între timp, numai în 
ultimii 10 ani, din Bugetul Statului Român s-au cheltuit peste 1 
miliard de dolari pentru operaţiunile defăşurate de militarii 
români în războiul din Afganistan, numit oficial ,,teatru de 
operaţiuni”.  

    ADEVĂRUL istoric a ieşit şi iese la suprafaţă, mai ales în 
ultimele două decenii, fiind pus în valoare de către  „haiducii  
ştiinţifici” (ingineri, medici, preoţi,  militari,  economişti,  
profesori, ziarişti,  poeţi,  s.a.)  în numeroase cărţi şi în 
lucrările prezentate la Congresele (anuale) Internaţionale de 
Dacologie.  

    Într-o carte recent apărută la Fundaţia „Gândirea”, cu 
titlu „Valah”, autorul Gabriel Gheorghe demonstrează, 
folosindu-se de descoperirile arheologice şi de lucrările multor 
specialişti din Europa şi U.S.A., numeroase ADEVĂRURI 
dintre care am selectat doar cîteva şi anume: 

- „Cel mai vechi spaţiu locuit al Europei este cel carpatic, 
getic/valah.” 

- „Dintre multe cercetări de nepus la îndoială ale unor 
universităţi celebre sau ale unor savanţi de prestigiu 

 rezultă că geţii sunt poporul matcă al Europei, strămoşi ai 
grecilor, şi italicilor, ai germanilor şi englezilor, ai francezlor 
şi spaniolilor ş.a.m.d.” 

    - „Universitatea din Cambridge dovedeşte pe bază de 
studii şi cercetări că „nu există decît o arie, în Europa, de unde 
au plecat arienii din India şi Persia, grecii antici, latinii, celţii, 
germanii şi slavii.” 

- „Spaţiul primordial al Europei, cel getic, carpatic, numit de 
unii autori antici hiperborean.” 

    - „Oracolul din Delfi a fost fondat de hiperborei, după 
mărturia unanimă a întregii Antichităţi greceşti.” 

    - „În mileniul Vî.Hr. Spaţiul Carpatic (getic) era singurul 
locuit din Europa, realitate confirmată de Universitatea din 
Cambridge.” 

    - „Realitatea că geţii se găseau din Peninsula Iberică până 
la Marea Caspică se găseşte în surse care n-au fost puse la 
îndoială sau contestate niciodată.” 

    - „După Universitatea din Cambridge, Spaţiul Carpatic, 
Getic, Valah a reprezentat în străvechea antichitate Officina 
gentium, a alimentat cu populaţie şi civilizaţie: India, Persia, 
Grecia antică, Italia, Franţa, Anglia, Germania şi Spaţiul zis 
Slav.” 

    - „Cu toate că cercetarea Universităţii din Cambridge 
publicată începând din 1922, în 6 volume a cca. 800 p. este fără 
reproş, la noi nimeni nu i-a acordat atenţie şi lucrurile au 
rămas în „statu-quo ante.” 

    - „Vedele, cele mai vechi monumente literare ale 
umanităţii, create în centrul Europei, înainte de mileniul III 
î.Hr., nu sunt opere indiene. Vedele au fost aduse în India, nu 
sunt create pe pământul Indiei.” Fostul prim-ministru al Indiei, 
Jawaharlal-Nehru a scris că: „Vedele sunt opera arienilor care 
au invadat bogatul pământ al Indiei.” 

    - „Herodot îi numea tessalieni şi originari din acest ţinut 
pe pelasgii care au colonizat Italia. Este evident că urmaşii 
pelasgilor care locuiesc cu sutele de mii în munţii ce-au fost 
leagănul rasei lor străvechi, ai celor care populează  vechea 
Dacie, vorbesc şi acum limba naţională care, în Italia, a dat 
naştere latinei.” 

    - „Vlahii Daciei şi ai Turciei europene aparţin străvechii 
familii a pelasgilor: ei nu sunt descendenţii colonilor romani 
ai lui Traian.” (s.n.) 

    - „România nu are nimic, în arta sa, care să evoce Roma, 
nici măcar civilizaţia romană.” 

    - „Savanţii Universităţii din Cambridge ajung la concluzia 
că grecii antici, ca şi restul populaţiilor europene, provin din 
Carpaţi.” 

    - „La 1842 marele geograf german W. Hoffmann în 
celebra sa operă Beschreibung der Erde/Descrierea 
pamântului, scrie despre valahi: „Acest popor, unit şi ridicat 
prin instrucţie la cea mai înaltă civilizaţie, ar fi apt să se 
găsească în fruntea culturii spirituale a umanităţii. Şi ca o 
completare, limba sa este atît de armonioasă şi bogată că s-ar 
potrivi celui mai cult popor de pe pământ.” 

   „Haiducii ştiinţifici” români au ajuns la cîteva 
ADEVĂRURI istorice pe care „ştiinţificii oficiali” sunt 
aşteptaţi ca să le contrazică în mod public, respectiv:  

istorieistorieistorieistorie    



 

        17171717                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017 
       

 

    1. Când geto-dacii aveau cea mai avansată şi strălucitoare 
Civilizaţie şi Cultură din Europa, cu peste 10.000 de ani înainte 
de Hristos, romanii nu existau. 

    2. Geto-dacii au avut primul alfabet din lume! Când geto-
dacii scriau, inclusiv pe plăci de aur, cu multe mii de ani 
înainte de Hristos, când ei citeau, romanii şi limba romană nu 
existau. 

    Aceste ADEVĂRURI istorice şi multe altele despre 
Mitologia şi Istoria Poporului Primordial le ştia genialul Mihai 
Eminescu, inclusiv de la Nicolae Densuşianu, care le va scrie 
în cartea sa „Dacia Preistorică”. În anul 1866, tânărul Mihai 
Eminescu a fost găzduit câteva zile la Sibiu de către Nicolae 
Densuşianu, iar apoi, începând cu anul 1877, s-au reîntâlnit şi 
au colaborat la Bucureşti. La vârsta de 24 de ani, genialul 
Mihai Eminescu i-a mărturisit Veronicăi Micle, într-o scrisoare 
că: „Trecutul m-a fascinat întotdeauna ... Trecutul ţării dar şi 
al omenirii.”Genialul Eminescu a fost interesat de Istoria 
primordială şi de civilizaţiile antice, mai ales civilizaţia indiană 
veche. 

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

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

   

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

    - Care popor liber şi-a abandonat limba strămoşească, în 
cazul geto-dacilor Limba Primordială, şi a învăţat fără 
profesori şi fără internet o altă limbă necunoscută în ţara ei de 
baştină? 

    - De ce până acum, în multe mii de ani, nu s-a schimbat 
limba niciunui popor de la un secol la altul sau de la un mileniu 
la altul, cu excepţia Poporului Român, urmaş al Poporului 
Primordial? 

    - Când au venit romanii conduşi de împăratul Traian, 
strămoşii noştri geto-daci aveau Cultura şi Civilizaţia lor 
milenară (aşa cum a scris şi a susţinut Constantin Brâncuşi) 
sau nu? 

    - De ce în facultăţile de istorie din Italia studenţii învaţă 
că strămoşii italienilor de astăzi sunt geto-dacii, iar în 
România elevii şi studenţii sunt învăţaţi viceversa, adică 
strămoşii românilor sunt romanii? (s.n.) 

    - De ce nu spun ADEVĂRUL istoric şi de ce nu contribuie 
la redarea demnităţii Poporului Român, urmaş al Poporului 
Primordial, al geto-dacilor?  

    - De ce susţin în mod fals şi neadevărat că Istoria 
Poporului Român începe cu cucerirea Daciei de către Imperiul 
Roman, în timpul împăratului Traian? 

    - De ce ascund Poporului Român că geto-dacii aveau un 
cult al strămoşilor şi nu al cotropitorilor, aşa cum s-a încercat 
şi s-a impus după anul 1944 de către comuniştii evrei, iar după 
decembrie 1989 de către democraţii evrei din România? (s.n.) 

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

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

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

    Se ştie că, Traian a fost primul împărat care s-a născut în 
afara Italiei, respectiv în oraşul spaniol Italica, în prezent 
Sevilla, la data de 18 septembrie anul 53 d.Hr. După el, marea 
majoritate a împăraţilor Imperiului Roman au fost de origine 
geto-dacă. A ajuns împărat la vîrsta de 44 de ani şi în timpul 
său Imperiul Roman a avut cea mai mare întindere. În anii 101-
102 d.Hr. şi 105-106 d.Hr. împăratul Traian a condus cele 11 
legiuni romane în războaiele de cucerire a unei mici părţi din 
Dacia. Dio Cassius a scris că, după victoria împăratului Traian 
din vara anului 106 d.Hr.: „timp de 123 de zile spectacolele în 
care au fost ucise până la 10.0000 de animale sălbatice şi 
domestice, în care au luptat 10.000 de gladiatori, s-au ţinut 
lanţ.” În arenele romane au avut loc măceluri festive, savurate 
în delir. După jefuirea bogăţiilor din Dacia cotropită, la Roma 
a fost construit Forul lui Traian (între anii 107-117 d.Hr.) care 
cuprindea: un arc de triumf înălţat împăratului Traian, o 
statuie ecvestră din bronz aurit a împăratului, Basilica Ulpia, 
două biblioteci (una latină şi una greacă) şi între ele s-a înălţat 
Columna lui Traian. În ziua de 12 mai 113 d.Hr. a fost 
inaugurată Columna lui Traian care a fost colorată în roşu 
galben şi albastru. Pe Columnă sunt prezentate scene de luptă 
din campaniile împăratului Traian împotriva lui Decebal din 
anii 101-102 (în partea de jos a Columnei) şi 105-106 (în 
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partea de sus a monumentului). Falsificatorii Istoriei 
Primordiale a geto-dacilor şi „ştiinţificii oficiali” consideră că 
acest monument este actul de naştere a Poporului Român. 
Neajutoraţii mintali, dar cu diplome şi titluri universitare şi 
academice în istorie, insultă inteligenţa Poporului român şi 
Istoria sa Primordială, cu o vechime de peste 10.000 de ani 
înainte de Hristos. În vîrful Columnei, la înălţimea de 39,83 m a 
fost pusă statuia din bronz aurit a împăratului TRAIAN. Despre 
viaţa, domnia şi războaiele împăratului Traian au fost scrise 
multe cărţi, dintre care amintim: „Dacica” sau „De bello 
dacico”, de fapt jurnalul de război al lui Traian; „Getica”, 
carte a medicului lui Traian, Crito; biografia lui Traian, scrisă 
de Tacitus; „Istoria Daciei”, scrisă de Dio Chrysostomos; 
„Edictul lui Traian”, în care au fost consemnate operaţiunile 
militare  din  cele două războaie cu Decebal şi  cheltuielile  de  
război;  scrierile lui Pliniu cel Tânăr,  care  a  

povestit pe larg despre cucerirea Daciei de către Traian; 
poemul lui Caninius, care a scris în versuri istoria războaielor 
cu dacii; biografia lui Traian, scrisă de Plutarh; „Istoria 
romană”, scrisă de Dio Cassius (care s-a păstrat în întregime, 
mai puţin cărţile LXVII şi LXVIII, în care erau descrise luptele 
împăraţilor Domiţian şi Traian purtate cu geto-dacii).Pentru a 
nu fi cunoscut ADEVĂRUL, despre istoria geto-dacilor, 
aproape toate scrierile referitoare la războaiele dintre romani 
şi daci au fost „extrase” din toate bibliotecile, multe dintre 
cărţi fiind arse, iar altele păstrate cu grijă în arhivele secrete 
ale Vaticanului, unde aşteaptă să fie cercetate în următorii ani. 
A fost arsă sau ascunsă până şi istoria cuceritorilor romani şi a 
stăpânirilor unei mici părţi din Dacia sau Geţia. Toate aceste 
cărţi şi multe altele au dispărut în împrejurări şi din motive 
necunoscute. O soartă asemănătoare au avut şi monumentele 
lui Traian, respectiv: arcul triumfal al lui Traian a dispărut; 
marea friză a lui Traian (ce măsura până la 100 m) care 
împodobea Basilica Ulpia a fost spartă în multe bucăţi. A 
rămas în picioare numai Columna lui Traian, dar şi aceasta a 
suferit unele intervenţii, respectiv: a fost doborâtă de pe 
Columnă statuia de bronz aurit a împăratului Traian şi apoi a 
fost topită statuia; a fost jefuită urna de aur (amplasată în 
soclul Columnei) care adăpostea cenuşa lui Traian; la vârful 
Columnei a fost distrusă scena sinuciderii lui Decebal şi aceea 
în care capul lui Decebal este prezentat împăratului Traian pe 
o tavă. În anii 1589-1590, în vârful Columnei şi în locul statuii 
lui Traian care a dispărut încă din antichitate, a fost aşezată 
statuia Sfîntului Petru. 

    După Columna lui Traian au fost realizate câteva replici în 
mărime naturală care se află în Franţa, Anglia şi Italia. 

    În timpul celor trei mandate succesive de primar al 
Municipiului Cluj-Napoca, împreună cu marele patriot român, 
istoricul Iosif Constantin Drăgan, cetăţean de onoare a 
municipiului nostru (Cluj), am avut o tentativă de a realiza o 

replică în mărime naturală a Columnei de la Roma, unde în 
capătul de sus al monumentului ar fi fost amplasată statuia 
marelui rege Decebal. Cu toate că, profesorul şi omul de 
afaceri Iosif Constantin Drăgan s-a angajat că finanţează 
integral toate lucrările de realizare a monumentului, iar 
primarul a obţinut toate avizele şi aprobările legale, s-au opus 
şi au blocat realizarea acestui monument în inima Ardealului 
toţi miniştrii alogeni ai Culturii din România. Ne bucură că a 
fost realizată, din iniţiativa şi cu finanţarea patriotului Iosif 
Constantin Drăgan, cea mai înaltă sculptură în piatră din 
Europa, statuia regelui Decebal, înaltă de 40 m şi lată de 25 m. 
Ea este amplasată pe malul stâncos al Dunării, în apropiere de 
oraşul Orşova. 

    Care este ADEVĂRUL despre domnia şi faptele 
împăratului Traian? La această întrebare a dat răspunsuri 
edificatoare domnul Dan Oltean în articolul „Traian, un 
„conchistador renegat” apărut în revista Magazin istoric nr.21 
din aprilie 2005, precum şi domnul Valeriu D.Popvici-Ursu în 
cartea „Adevărata obârşie a poporului român”, apărută în 
editura GEDO, Cluj-2012.  

     Cei doi autori dovedesc, cu argumente, că împăratul Traian: 
a fost un prigonitor al creştinilor; a interzis în anul 112 d.Hr., 
printr-un edict, în Imperiul Roman, religia crucii şi religia 
poporului arimin; a fost un împărat anticreştin; a distrus 
templele dacilor şi le-a omorât preoţii; a fot un criminal de 
război şi a săvârşit fapte de o cruzime neomenească; a distrus 
Civilizaţia geto-dacilor; a avut un comportament imoral, iar 
cea mai gravă acuzaţie este aceea de pedofilie. (s.n.) Împăratul 
Traian a fost căsătorit cu Pompeea Plotina, dar nu au avut 
copii. Despre împăratul Traian s-a scris că îi plăceau băieţii 
tineri, vinul tare şi luptele cu gladiatori. Dio Cassius 
mărturiseşte:„ştiu foarte bine că avea o anumită înclinaţie spre 
băieţii tineri şi spre vin.” 

    „Ştiinţificii oficiali” ascund ADEVĂRUL că în timpul 
împăratului Traian a fost martirizat Sfîntul Ignatie al 
Antiohiei, judecat şi găsit vinovat de a fi creştin, care a fost 
dat pradă fiarelor la Roma pentru credinţa sa în Hristos, 
precum şi Sfîntul Simeon al Ierusalimului. „Împăratul Traian 
este răspunzător pentru a treia persecuţie anticreştină.” A rosti 
numele împăratului Traian „înseamna o blasfemie în numele lui 
Dumnezeu.” ,,Timp de peste 1.000 de ani numele său nu a mai 
putut fi pomenit sau scris  Din cauza acestei interdicţii sacre, 
toate cărţile în care era descrisă istoria Daciei ori războaiele 
lui Traian la nord de Dunăre s-au pierdut! Aceste cărţi nu au 
mai fost copiate, fiind puse la index.” „Iată deci, că după 
numai două secole distanţă de la primirea cognomului de 
optimus, biserica îl va trece în rândul persoanelor despre care 
este interzis să vorbeşti...cuceritorul Traian va fi scos de la 
index abia în secolul XIII de către papa Inocenţiu al III-lea 
(1198-1216). „Autorul Dan Oltean scrie că: ,, În Spania, 
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amintirea împăratului se află încă cuprinsă de o puternic
amnezie istorică ... în schimb, istoria Spaniei musteşte de mitul 
getic ... Toată istoria Spaniei este brăzdată de numele lui 
Zamolxes, Burebista, Deceneu, Decebal ... Paradoxal, 
Zamolxes şi Burebista sunt întemeietorii Spaniei. De la ei 
porneşte totul.” 

    Fiind cunoscute în Spania aceste ADEVĂRURI despre 
împăratul Traian nu s-a admis să-i fie înălţate monumente, 

nici măcar în oraşul său natal.   

                      

Colosseum: un cadru pentru

         Amfiteatrul in care imparatii romani transformau 
suferinta umana in distractie pentru mase este aztazi o 
atractie turistica a Romei moderne. 

olosseumul din Roma a fost cea mai mare constructie 
dedicata luptelor de gladiatori. Chiar si in ruina, el 
ramane cel mai celebru monument roman ce a 

supravietuit pana in zilele noastre. 

S-ar putea ca luptele intre gladiatori sa-si aiba o
ritualurile funerare ale eruscilor – care au trait intre 900 si 200 
i.Cr. – pentru a aduce un sacrificiu uman in onoarea unei rude 
decedate. Ele au evoluat in spectacol public la Roma in sec. II 
i.Cr. Primele lupte erau organizate in Forum. Pe C
Marte a fost construit un amfiteatru, dar acesta a fost distrus in 
marele incendiu din anul 64 d.Cr. Cand imparatul Vespasian 
(69-79) s-a intors victorios din razboaiele civile ce au urmat 
mortii lui Nero, a considerat ca un nou amfiteatru ar fi 
bun de a castiga popularitate. Locul ales era bazinul unui lac 
artificial de pe domeniul unde se construise palatul lui Nero, 
Casa Aurie. Cladirea a fost conceputa la scara mare, 190 m 
diametrul si 50 m inaltime. Spectatorii stateau asejati sau i
picioare pe patru terase; cei de vita nobila ocupau randurile din 
fata si exista o loja pentru familia imperiala si un loc de onoare 
pentru cele sase vestale, veneratele preotese ale Romei. In 
spatele gradenelor si sub ele se aflau scari si coridoare.

Se organizau jocuri cate 175 de zile pe an. Alaturi de luptele de 
gladiatori, aveau loc si venationes – vanatori de animale 
salbatice, precum lei, tigri, ursi, hipopotami, elefanti, mistreti, 
pantere, leoparzi, struti, girafe, tauri salbatici, crocodili, h
lupi. 

C
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amintirea împăratului se află încă cuprinsă de o puternică 
... în schimb, istoria Spaniei musteşte de mitul 

getic ... Toată istoria Spaniei este brăzdată de numele lui 
Zamolxes, Burebista, Deceneu, Decebal ... Paradoxal, 
Zamolxes şi Burebista sunt întemeietorii Spaniei. De la ei 

Fiind cunoscute în Spania aceste ADEVĂRURI despre 
i fie înălţate monumente, 

Colosseum: un cadru pentru macel 

Amfiteatrul in care imparatii romani transformau 
suferinta umana in distractie pentru mase este aztazi o 

a fost cea mai mare constructie 
dedicata luptelor de gladiatori. Chiar si in ruina, el 
ramane cel mai celebru monument roman ce a 

si aiba originea in 
care au trait intre 900 si 200 

pentru a aduce un sacrificiu uman in onoarea unei rude 
decedate. Ele au evoluat in spectacol public la Roma in sec. II 
i.Cr. Primele lupte erau organizate in Forum. Pe Campul lui 
Marte a fost construit un amfiteatru, dar acesta a fost distrus in 
marele incendiu din anul 64 d.Cr. Cand imparatul Vespasian 

a intors victorios din razboaiele civile ce au urmat 
mortii lui Nero, a considerat ca un nou amfiteatru ar fi un mijloc 
bun de a castiga popularitate. Locul ales era bazinul unui lac 
artificial de pe domeniul unde se construise palatul lui Nero, 
Casa Aurie. Cladirea a fost conceputa la scara mare, 190 m 
diametrul si 50 m inaltime. Spectatorii stateau asejati sau in 
picioare pe patru terase; cei de vita nobila ocupau randurile din 
fata si exista o loja pentru familia imperiala si un loc de onoare 

, veneratele preotese ale Romei. In 
spatele gradenelor si sub ele se aflau scari si coridoare. 

 

Se organizau jocuri cate 175 de zile pe an. Alaturi de luptele de 
vanatori de animale 

salbatice, precum lei, tigri, ursi, hipopotami, elefanti, mistreti, 
pantere, leoparzi, struti, girafe, tauri salbatici, crocodili, hiene si 

Gladiatorii in majoritatea lor erau sclavi, dar mai erau si 
criminali sau prizonieri de razboi, si pe langa ei, voluntari ce 
doreau sa dobandeasca faima si avere. Erau clasificati in functie 
de armura purtata si de stilul de lupta. Un 
plasa, trident si pumnal; tracii aveau un coif cu marginea lata, 
un scut mic rotund si un cutit lung, curbat, numit sica. Samnitii 
si myrmillonii erau mai greu de inarmat. Altii luptau calare sau 
din care. 

Desi salutul oficial al gladiatorilor era „Ave, Caesar! Moritori te 
salutant!”, nu toate confruntarile se terminau cu morti; se tragea 
la sort si un perdant indraznet putea fi crutat. Unii 
supravietuitori pana la varsta retragerii isi infiintau scoli de 
antrenament pentru noii gladiatori. Dar atunci cand prizonierii 
de razboi sau criminalii – printre care si crestini 
in groapa cu animale salbatice, intentia era clara: toti trebuiau sa 
moara. Criminalii erau ucisi in alte moduri salbatice, printre 
care cel de a fi imbracati intr-o tunica inmuiata in gudron si apoi 
li se dadea foc. 

Un program de trei zile cuprindea lupte de gladiatori si doua 
zile de  vanatori. In cea de-a treia zi, arena se umplea cu apa 
pentru o naumachia, o lupta navala cu ambarcatiuni adevarate; 
iar una dintre acestea, organizata pe vremea imparatului 
Claudius, a implicat 19 000 de oameni. Ca si luptele si 
vanatorile, spectacolele cu apa erau sangeroase.

Dupa zece ani de constructie, Colosseumul a fost deschis in 
anul 80, in timpul domniei fiului lui Vespasian, Titus; la inceput 
a fost numit Amfiteatrul Flavian, dupa dinastia din care faceau 
parte cei doi constructori ai sai, si doar mai tarziu i s
Colosseum, insemnand „gigantic”. 

Jocurile inaugurale au durat 100 de zile. Dintre cei 10 000 de 
participanti, cei mai multi au fost ucisi si au fost masacrate 5 
000 de animale. 

Ultimele Jocuri consemnate au avut loc in Colosseum in 523, la 
un secol dupa interzicerea lor oficiala.
orientativa: Reader’s Digest. 

                      

Familia de Medici, care a condus
mai bine de 300 de ani, deţinea unele 
secrete fascinante şi dispunea de unele 

lucruri uimitoare

 
         Una dintre cele mai puternice şi influente familii din 
istorie, familia italiană de Medici, a strâns o avere 
considerabilă, în secolul al XIV-lea, iar cu ajutorul acesteia 
a ajutat la progresul ştiinţific şi artistic al Renaşterii.

ai mult, a dat naştere unei dinastii politice care a durat 
timp de 300 de ani, iar din rândul acesteia sM
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in majoritatea lor erau sclavi, dar mai erau si 
criminali sau prizonieri de razboi, si pe langa ei, voluntari ce 

a si avere. Erau clasificati in functie 
de armura purtata si de stilul de lupta. Un retiarius purta o 
plasa, trident si pumnal; tracii aveau un coif cu marginea lata, 
un scut mic rotund si un cutit lung, curbat, numit sica. Samnitii 

greu de inarmat. Altii luptau calare sau 

Desi salutul oficial al gladiatorilor era „Ave, Caesar! Moritori te 
salutant!”, nu toate confruntarile se terminau cu morti; se tragea 
la sort si un perdant indraznet putea fi crutat. Unii 

pana la varsta retragerii isi infiintau scoli de 
antrenament pentru noii gladiatori. Dar atunci cand prizonierii 

printre care si crestini – erau aruncati 
in groapa cu animale salbatice, intentia era clara: toti trebuiau sa 

. Criminalii erau ucisi in alte moduri salbatice, printre 
o tunica inmuiata in gudron si apoi 

cuprindea lupte de gladiatori si doua 
a treia zi, arena se umplea cu apa 

, o lupta navala cu ambarcatiuni adevarate; 
iar una dintre acestea, organizata pe vremea imparatului 
Claudius, a implicat 19 000 de oameni. Ca si luptele si 

ele cu apa erau sangeroase. 

Dupa zece ani de constructie, Colosseumul a fost deschis in 
anul 80, in timpul domniei fiului lui Vespasian, Titus; la inceput 
a fost numit Amfiteatrul Flavian, dupa dinastia din care faceau 

doar mai tarziu i s-a spus 

au durat 100 de zile. Dintre cei 10 000 de 
participanti, cei mai multi au fost ucisi si au fost masacrate 5 

ele Jocuri consemnate au avut loc in Colosseum in 523, la 
un secol dupa interzicerea lor oficiala. http://Adi Intrebare, Sursa 

Familia de Medici, care a condus Florenţa 
mai bine de 300 de ani, deţinea unele 
secrete fascinante şi dispunea de unele 

lucruri uimitoare 

Una dintre cele mai puternice şi influente familii din 
istorie, familia italiană de Medici, a strâns o avere 

lea, iar cu ajutorul acesteia 
a ajutat la progresul ştiinţific şi artistic al Renaşterii.  

ai mult, a dat naştere unei dinastii politice care a durat 
timp de 300 de ani, iar din rândul acesteia s-au 
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remarcat papi, regine şi conţi. 

Legenda susţine că această dinastie a descins de la un 
cavaler care a ucis un uriaş  

Rădăcinile acestei familii se pare că au legătură cu un cavaler al 
lui Carol cel Mare, care a trăit în secolul al VIII-lea şi pe care îl 
chema Averardo. Acesta a ajuns într-o zonă nordică a Florenţei, 
numită Mugello, acolo unde a întâlnit 
un uriaş care înspăimânta populaţia. 
Acesta a fost ucis de către Averardo, 
dar scutul său a fost ştirbit de către 
bilele de fier ale buzduganului cu care 
s-a luptat uriaşul. Pentru stema 
familiei de Medici, care înfăţişează 
două bile roşii poziţionate pe un scut, 
se pare că au avut această sursă de 
inspiraţie. Alte teorii susţin că această 
stemă a derivat dintr-un simbol al 
schimbătorilor de bani din epoca 
medievală (bilele reprezintă banii), profesie pe care au avut-o 
primii membrii ai acestei dinastii. 

Banca familiei de Medici a fost cea mai puternică instituţie 
financiară din Europa  

În anul 1397, Giovanni di Bicci de Medici a deschis o bancă în 
Florenţa, căci în acea vreme oraşul era un important centru 
bancar (moneda de aur, florinul, era folosit în întreaga Europă), 
iar în secolul al XV-lea, sub administrarea fiului lui Giovanni, 
Cosimo, această bancă a devenit cea mai puternică din Europa, 
având ramuri în Roma, Veneţia, Napoli, Milano, Londra, 
Geneva, dar şi în alte locaţii. Vaticanul era un client important. 
Cosimo s-a folosit de bogăţia şi de statutul său pentru a 
influenţa politica florentină, dând naştere dinastiei politice a 
familiei de Medici. Mai mult, a avut un rol important în ceea ce 
priveşte poziţia Florenţei drept centru al Renaşterii. 
După moartea lui Cosimo, banca a intrat în declin, iar la 
sfârşitul secolului al XV-lea multe dintre ramificările (filiale, 
cum le-am spune azi) acesteia au fost 
închise. 

Michelangelo a locuit alături de 
familia de Medici  

În tinereţe, Michelangelo a fost 
recomandat pentru admiterea la o 
şcoală de sculptură, fondată de către 
Lorenzo de Medici, unul dintre cei 
mai proeminenţi membri ai dinastiei. 
Aici, Lorenzo i-a descoperit talentul 
şi l-a invitat să locuiască la palatul 
familiei, acolo unde a fost tratat ca un membru al lor. Mai mult, 
i-a fost oferit un loc de muncă şi tatălui său, care, iniţial, s-a 
opus dorinţei fiului său de a deveni artist. Michelangelo a locuit 
4 ani în Palatul familiei de Medici, apoi a creat faimoasele sale 
sculpturi, precum Pieta şi David. 

Sandro Botticelli a fost un alt tânăr artist care a locuit în acel loc 
şi care a beneficiat de patronajul familiei de Medici de-a lungul 
carierei sale. Mai mult, istoricii invocă şi cazul lui Leonardo da 
Vinci. 

Unul dintre inamicii familiei de Medici a fost un călugăr  

În secolul al XV-lea, predicatorul Girolamo Savonarola a 
susţinut că membrii familiei de Medici sunt, de fapt, 
reprezentanţii corupţiei şi ai tiraniei, la fel cum Renaşterea este 
plină de păcate. În anul 1494, la doi ani după moartea lui 
Lorenzo, fiul său şi succesorul la tron, Piero, a fost detronat de 
către armata lui Carol al VIII-lea al Franței. Ulterior, 
Savonarola a acţionat ca un reformist al Florenţei, iar în 1497, 
suporterii săi au strâns cărţile, obiectele de artă, instrumentele 
muzicale şi celelalte elemente considerate a fi un semn de 
vanitate şi au fost arse. Cu toate acestea, călugărul care a 
provocat autoritatea papală a fost excomunicat şi spânzurat în 
Florenţa, în anul 1498, iar familia de Medici a reocupat poziţia 
dominantă în Florenţa. 

Galileo a fost un tutore al familiei  

Familia de Medici a fost şi o susţinătoare a ştiinţei şi i-au 
acordat un ajutor însemnat lui Galileo Galilei. La începutul 
secolului al XVII-lea, atunci când Galilei nu mai dispunea de 
bani şi avea o familie de întreţinut, a lucrat ca tutore al lui 
Cosimo de Medici, fiul lui Ferdinando I, mare duce de Toscana, 
iar ulterior a fost angajat şi ca tutore al soţiei lui Fernando I, 
care credea că acesta este, mai degrabă, un astrolog decât un 
astronom. În anul 1610, Galileo a publicat Mesagerul stelar, o 
lucrare ce descria recentele descoperiri pe care acesta le-a făcut 
cu ajutorul unui telescop, printre care se găsea şi teoria conform 
căreia Jupiter are propriile luni, care au fost denumite după 
membrii familiei de Medici. Cartea a fost dedicată lui Cosimo. 

Două regine făceau parte din familia de Medici  

Caterina de Medici a fost o regină influentă în secolul al XVI-
lea în spaţiul francez şi a fost 
mama a trei regi francezi. Aceasta 
a rămas orfană la scurt timp după 
ce a fost născută. La vârsta de 14 
ani, s-a căsătorit cu regele Henry, 
al doilea fiu al regelui Francisc I al 
Franţei. Atunci când Henry a 
devenit rege, în anul 1547, Caterina 
a devenit regină, până când soţul 
acesteia a murit, în anul 1559, în 
urma unui turnir. Fiul lor, Charles, 
a preluat tronul, dar pentru că avea 
doar 10 ani, Caterina a devenit 
regentă şi a condus Franţa într-o perioadă tulbure, marcată de 
războaie civile şi conflicte religioase. După moartea lui Charles, 
care a survenit în anul 1574, fratele său, Henry, a preluat tronul 
şi a condus din 1574 până în 1589, timp în care Caterina a 
rămas implicată în afacerile politice ale Franţei. 
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O altă membră a familie de Medici, Marie, a fost regin
în perioada din 1600 până în 1610, când soţul său, regele Henry 
al IV-lea, a fost asasinat. Ulterior, a devenit regenta fiului său 
minor, Louis al XIII-lea, care în anul 1617 a preluat puterea şi a 
exilat-o. 

Dinastia a dispărut în momentul în care nu au mai existat 
urmaşi ai conţilor ce aparţineau familiei de Medici

După ce familia de Medici a condus Florenţa timp de 300 de 
ani, perioada de glorie a acestora a apus odată cu moartea lui 
Gian Gastone de Medici, al şaptelea membru al familiei care a
fost Duce al Toscanei. Acesta a venit la putere în anul 1723, nu 
a avut copii, iar în momentul în care a murit, nu a avut cine să îi 
urmeze. În urma unei înţelegeri între puterile europene, urmaşul 
său a fost declarat Francisc, Ducele Lorenei, care, ulter
devenit regele Sfântului Imperiu Romano German şi tatăl 
Mariei Antoaneta. Atunci când sora vitregă a lui Gian Gastone, 
Anna Maria Luisa de Medici, a decedat în anul 1743, fără a 
avea urmaşi, a lăsat prin testament toate obiectele de artă ale 
familiei de Medici Toscanei, cu condiţia de a rămâne pentru 
totdeauna în Florenţa. 

                      

Uimitoarea călătorie a lui Magel
lucruri mai puțin știute despre primul ocol 

al Pământului 

Tomi TOHĂNEANU

          Fernando Magellan (1480-1521) este cunoscut ca lider 
al primei călătorii circumterestre (în jurul Pământului). 
Viața de explorator a lui Ferdinand Magellan cuprinde 
numeroase aspecte interesante, dar puțin cunoscute.

ncepută în 1519, odiseea lui Magellan a durat trei ani, 
modificând definitiv percepția savanților europeni ai vremii 
asupra geografiei planetei noastre. 

Magellan a fost considerat un trădător în patria s
Fernando Magellan era originar din Portugalia, regele Spaniei 
(Carlos I sau Carol Quintul) a fost  cel care a finan
sa în jurul lumii. Răzbunarea regelui Portugaliei 
s-a lăsat așteptată: proprietățile familiei lui Magell
devastate și a avut loc o tentativă de asasinare a marelui 
explorator. 

Expediția lui Magellan a avut un caracter „multinațional”!
Deși era o expediție spaniolă, din echipajele flotei pe care o 
conducea Magellan făceau parte și englezi, nemți, fr
sicilieni, greci și chiar africani. 

Unii membri ai echipajelor au dezertat ori s-au răzvrătit, în 
expediție! Cei mai mulți membri ai echipajelor erau spanioli. 
Acceptau cu greu să fie conduși de către un portughez. Înainte 
ca navele lui Magellan să ajungă în Pacific, avuseseră loc deja 
două revolte. În aprilie 1520, trei din cele cinci vase ale flotei se 
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lea, care în anul 1617 a preluat puterea şi a 

e nu au mai existat 
urmaşi ai conţilor ce aparţineau familiei de Medici  

După ce familia de Medici a condus Florenţa timp de 300 de 
ani, perioada de glorie a acestora a apus odată cu moartea lui 
Gian Gastone de Medici, al şaptelea membru al familiei care a 
fost Duce al Toscanei. Acesta a venit la putere în anul 1723, nu 
a avut copii, iar în momentul în care a murit, nu a avut cine să îi 
urmeze. În urma unei înţelegeri între puterile europene, urmaşul 
său a fost declarat Francisc, Ducele Lorenei, care, ulterior, a 
devenit regele Sfântului Imperiu Romano German şi tatăl 
Mariei Antoaneta. Atunci când sora vitregă a lui Gian Gastone, 
Anna Maria Luisa de Medici, a decedat în anul 1743, fără a 
avea urmaşi, a lăsat prin testament toate obiectele de artă ale 
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Uimitoarea călătorie a lui Magellan – 
țin știute despre primul ocol 

Tomi TOHĂNEANU 

1521) este cunoscut ca lider 
al primei călătorii circumterestre (în jurul Pământului). 

ța de explorator a lui Ferdinand Magellan cuprinde 
țin cunoscute.  

ncepută în 1519, odiseea lui Magellan a durat trei ani, 
ția savanților europeni ai vremii 

Magellan a fost considerat un trădător în patria sa! Deși 
Fernando Magellan era originar din Portugalia, regele Spaniei 

cel care a finanțat călătoria 
sa în jurul lumii. Răzbunarea regelui Portugaliei – Manuel I, nu 

șteptată: proprietățile familiei lui Magellan au fost 
și a avut loc o tentativă de asasinare a marelui 

ția lui Magellan a avut un caracter „multinațional”! 
și era o expediție spaniolă, din echipajele flotei pe care o 

și englezi, nemți, francezi, 

au răzvrătit, în 
ți membri ai echipajelor erau spanioli. 

și de către un portughez. Înainte 
ajungă în Pacific, avuseseră loc deja 

două revolte. În aprilie 1520, trei din cele cinci vase ale flotei se 

întorseseră împotriva șefului expediției. Revolta a fost înăbușită 
cu greu. Când a aflat că este plănuită încă o revoltă, Magellan i
a identificat pe complotiști și, ca să nu
o insulă. 

Magellan a „botezat” Pacificul! După ce a îndurat o mul
de furtuni îngrozitoare, Magellan a străbătut strâmtoarea care 
astăzi îi poartă numele, în noiembrie 1520. Apele în care au 
pătruns corăbiile sale s-au nimerit să fie calme, la acea vreme. 
În consecință, au fost botezate cu numele de „Mar Pacifico” 
(marea liniștită). Așa s-a ales Pacificul cu un nume mult prea 
pașnic… pentru caracterul său! 

Echipajul lui Magellan a susținut că a desc
uriași, în America de Sud! După ce a ancorat în apropiere de 
actuala Argentină, marinarii ce au explorat 
au întâlnit mai mulți oameni de statură impresionantă, având 
aproximativ 8 picioare (2,4 metri), pe plajele din Pat
Unul dintre acești giganți a fost capturat. I s
Paul. Din nefericire, colosul a încetat din via
lungului drum peste Pacific. Astăzi, oamenii de 
că giganții aceia erau membrii ai tribului Tehuelche, 
amerindieni caracterizați printr-o statură impozantă.

Magellan și-a depășit atribuțiile… și asta avea să
viața! Deși scopul misiunii sale era economic și științific, 
Magellan și-a asumat și rolul de misionar creștin. Voia să
transforme în creștini pe toți băștinașii întâlniți. În primăvara lui 
1521 l-a botezat pe regele Humbaon de Cebu, din Filipine. 
Concomitent, au fost creștinați mii de localnici.

Cine-l refuza pe Magellan era amenin
Lapu-Lapu n-a acceptat noua religie. Prin 
Magellan au dat foc unui sat din insula Mactan. Înso
marinari înarmați până-n dinți, Magellan a debarcat, ulterior, pe 
insula Mactan, pretinzând din partea căpeteniei păgânilor 
supunere totală. Imediat, s-a declanșat o lup
moarte, în toiul căreia Magellan a fost lovit de către o suli
săgeată. Odată doborât la pământ, bă
săbiile asupra sa, ucigându-l. În Filipine, Magellan este 
considerat un invadator, și astăzi. În fiecare an, pe
acolo este pusă în scenă bătălia de la Mactan, având ca 
deznodământ uciderea cutezătorului explorator european.
Magellan n-a reușit să facă, personal, înconjurul planetei!
Deși expediția pe care a condus-o marele explorator 
îndeplinit scopul, Magellan a fost ucis mai înainte să fie atinse 
„Insulele Mirodeniilor” (Moluce), de către echipajul său. Gloria 
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postumă de care s-a bucurat Magellan trebuie să fie împăr
Juan Sebastian El Cano, exploratorul care a condus corabia 
Victoria – singura din flota lui Magellan (5 vase) care a dus la 
bun sfârșit expediția, ajungând în Spania în 1522.

Din echipajul inițial al expediției, de 260 de oameni, doar 18 
mai erau în viață la intrarea în portul spaniol a navei Victoria. 
Așa de anevoioasă și înspăimântătoare li s
contemporanilor expediția lui Magellan, încât o nouă călătorie 
circumterestră efectuată pe o corabie a avut loc abia după 
aproape 60 de ani. 

Surse: www.history.com, wikipedia.org 
Imagini: www.history.com, gohighbrow.com, fineartamerica.com

                  

                
Lucruri necunoscute din culisele 

abdicării lui Cuza 
 

             Simbolistica momentului 11 februarie 1866 a fost 
amplu dezbătută în presa vremii cât şi în scrierile cu, 
caracter istoriografic din deceniile ce au urmat

egat de momentul abdicării s-au creat de
timpului o serie de stereotipuri, manipulate inteligent în 
favoarea regimului politic existent la un anumit moment 

dat. Putem astfel distinge două tabere care se plasează pe poziţii 
diametral opuse în ceea ce priveşte abdicarea lui Alexandru 
Ioan Cuza. Se susţine pe de o parte necesitatea schimbării şi 
aducerea prinţului străin datorită regimului corupt şi ineficient 
existent, iar pe de altă parte se încearcă mitizarea persoanei 

L

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017

a bucurat Magellan trebuie să fie împărțită cu 
Juan Sebastian El Cano, exploratorul care a condus corabia 

ura din flota lui Magellan (5 vase) care a dus la 
șit expediția, ajungând în Spania în 1522. 

 

țial al expediției, de 260 de oameni, doar 18 
a navei Victoria. 

spăimântătoare li s-a părut 
ția lui Magellan, încât o nouă călătorie 

circumterestră efectuată pe o corabie a avut loc abia după 

 

rtamerica.com 

Lucruri necunoscute din culisele  

Irina GAFIȚA 

Simbolistica momentului 11 februarie 1866 a fost 
amplu dezbătută în presa vremii cât şi în scrierile cu, 
caracter istoriografic din deceniile ce au urmat.  

au creat de-a lungul 
mpului o serie de stereotipuri, manipulate inteligent în 
favoarea regimului politic existent la un anumit moment 

dat. Putem astfel distinge două tabere care se plasează pe poziţii 
diametral opuse în ceea ce priveşte abdicarea lui Alexandru 

sţine pe de o parte necesitatea schimbării şi 
aducerea prinţului străin datorită regimului corupt şi ineficient 
existent, iar pe de altă parte se încearcă mitizarea persoanei 

domnitorului şi prezentarea „ complotiştilor” ca nişte persoane 
avide de putere, care pun interesul propriu mai presus de cel al 
ţării. 

Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte o parte din izvoarele 
care pot sta la baza oricăreia din cele două teorii. Textele avute 
în vedere sunt lucrări având un caracter memorialistic şi 
prezentând o notă ridicată de subiectivitate. Acestea aparţin atât 
unor participanţi activi la viaţa politică a acelor vremuri ( 
I.G.Valentineanu, Ion Bălăceanu sau Titu Maiorescu) cât şi 
unor persoane aparţinând altor segmente de populaţie ( Dimitrie 
Severeanu, Nicu Gane sau Radu Rosetti).

Vom începe demersul nostru prin a relata succesiunea de 
evenimente care au contribuit la scăderea popularităţii 
domnitorului în rândul poporului, sau după părerea taberei 
adverse, creşterea nemulţumirii în rândul opoziţiei 
parlamentare. 

„Cuza vinde ţara Rusiei” 

I.G.Valentineanu, în memoriile sale, se foloseşte de o relatare a 
lui Alexandru Beldiman, prefect de poliţie în timpul lui Cuza, 
pentru a justifica felul în care opoziţia şi
demonstraţia în favoarea schimbării. Inam
acuzau pe acesta că tinde la cezarism, dorind să aducă pe tronul 
ţării un membru al familiei imperiale ruse. Compunerea 
ultimului minister, ce avea să fie condus de Alexandru 
Constantin Moruzzi, cunoscut pentru sentimentele sale rusofi
a fost suficient pentru adversarii lui Cuza ca să concluzioneze 
că: Cuza vinde ţara Rusiei (1). 

Argumentele celor care îl acuzau pe Cuza că ţine partea ruşilor 
se leaga de incidentul de la Constangalia, din vara anului 1863. 
Radu Rosetti descrie pe larg acest eveniment. Se pare că un 
grup de soldaţi polonezi sub conducerea lui Milkowski, ar fi 
dorit să ajungă în Rusia tranzitând sudul Basarabiei. Cuza a 
ordonat însă colonelului Călinescu, comandantul garnizoanei 
Ismailului, să pună capăt incursiunii pol
capturaţi au fost puşi în libertate, cu îngăduinţa de a trece 
Dunărea spre a se întoarce pe teritoriul rusesc

Momentul 2 mai 1864 este considerat de acelaşi autor o decizie 
absolut necesară pe care Cuza a trebuit să o ia, căci 
fi putut să se confrunte cu o teribilă răscoală ţărănească. Dacă 
asupra acestei afirmaţii poate plana un semn de întrebare, cert 
este că resentimentele celor care nu doreau o schimbare a 
legilor deja existente au căpătat amploare(

“Schimbarea lui Cuza trebuia să se facă pe cale violentă”

Ion Bălăceanu consideră că planificarea loviturii de stat a 
început acum. Liberalii radicali, moderaţii şi conservatorii au 
constituit un comitet în care cele trei “partide” urmau să fie 
reprezentate în proporţii egale. De la primele şedinţe aceştia au 
ajuns la concluzia că mijloacele legale erau ineficiente şi astfel 
schimbarea trebuia să se facă pe cale violentă. Primul deziderat 
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legilor deja existente au căpătat amploare(3). 

area lui Cuza trebuia să se facă pe cale violentă” 

Ion Bălăceanu consideră că planificarea loviturii de stat a 
început acum. Liberalii radicali, moderaţii şi conservatorii au 
constituit un comitet în care cele trei “partide” urmau să fie 

oporţii egale. De la primele şedinţe aceştia au 
ajuns la concluzia că mijloacele legale erau ineficiente şi astfel 
schimbarea trebuia să se facă pe cale violentă. Primul deziderat 
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era să se obţină sprijinul armatei, în cazul în care poporul ar fi 
ripostat. 

Relatări privitoare la o posibilă conspiraţie regăsim şi în 
memoriile lui Nicu Gane. Fiind numit membru al Curţii de Apel 
Iaşi acesta menţionează existenţa unui ziar revoluţionar 
Clopotul redactat în străinătate de un comitet secret, care se 
introducea în ţară din când în când şi se împărţea clandestin, şi 
care predica făţiş răsturnarea lui Cuza Vodă. Întruniri secrete 
aveau loc la Iaşi, la care luau parte persoane cunoscute, venite 
din capitală în acest scop, şi care păstrau o discreţie totală, lucru 
care alarma. Autorul îşi exprimă îngrijorarea în privinţa 
posibilităţii de a păstra starea de lucruri consacrată la 24 
ianuarie(5). 

„Toată lumea vorbea despre căderea lui Cuza” 

Starea de incertitudine în care se găsea ţara îi atrage atenţia şi 
lui Iacob Negruzzi. În ianuarie 1866, acesta face un drum la 
Bucureşti pentru a apăra un proces la Curtea de Casaţie şi 
ajunge la concluzia că se pregătesc evenimente politice 
însemnate. Întors în Iaşi, autorul este consternat de faptul că 
toată lumea vorbea despre căderea lui Cuza ca despre un lucru 
sigur, fără a şti în ce mod avea să se întâmple. În Iaşi, mişcarea 
politică prindea proporţii. Lui Iacob Negruzzi îi este propus de 
către colonelul Alecu Mavrocordat să facă parte din conspiraţie. 
Se pare că refuzul a survenit pe fondul insinuării că înlăturarea 
lui Cuza se va face chiar de ar fi vorba de o crimă. Deşi declină 
oferta, memorialistul se declară mulţumit cu o posibilă 
înlăturare a lui Cuza. Argumentele sunt următoarele: guvernul 
din Bucureşti este rău şi nepriceput, preocupat fiind de a 
supraveghea opoziţia, nu se mai îngrijeşte de administraţia ţării, 
lăsând-o pradă abuzurilor(6). 

La toate aceste elemente de animozitate s-au asociat speranţele 
numeroşilor competitori la tron, care doreau separarea 
Principatelor, mergând pe filiera pierderilor suferite de Moldova 
ca urmare a unirii. Toată lumea de la Iaşi era, conform spuselor 
aceluiaşi Iacob Negruzzi, mulţumită se se isprăvească cu 
domnia lui Cuza. Înafară de câţiva prieteni personali, Cuza avea 
în capitala Moldovei prea puţini partizani(7). 

De ce nu a luat Cuza nicio măsură împotriva 
conspiratorilor? 

Existau deci, numeroase grupări care doreau înlăturarea din 
domnie a lui Cuza. Deşi nu au avut încă de la început un plan 
bine pus la punct sau măcar o concepţie unitară asupra a ceea ce 
avea să se întâmple, cert este că au existat conspiratori. 
Urmează în acest caz o întrebare cât se poate de legitimă: De ce 
nu a luat Cuza nicio măsură? Scrierile memorialistice propun 
mai multe ipoteze. 

Se vorbeşte despre o atitudine personală de nepăsare. Nicolae 
Şuţu consideră că cei şapte ani de putere, devenită în cele din 
urmă dictatorială, îi provocaseră principelui Cuza o atitudine de 
dispreţ pentru toată lumea. Simţindu-se ţinta resentimentelor 
întregii societăţi, s-a retras într-o izolare totală(8). 

O altă idee vehiculată în epocă şi preluată ulterior de 
istoriografia problemei, este dorinţa reală a lui Cuza de a 
abidica, dorinţă susţinută de argumentul conform căruia el şi-a 
făcut datoria către ţară iar următorul pas logic este aducerea 
unui prinţ străin. Ion Bălăceanu relatează episodul scrisorii 
trimise către împăratul Napoleon al III-lea. Cuza declara în 
acestă scrisoare că singurul mijloc de a restabili înţelegerea între 
partidele gata să se sfâşie între ele şi să scape România de 
marasmul care o ameninţa îl constituia aducerea uni principe 
ereditar străin. Domnitorul îl ruga pe Napoleon să desemneze 
acest principe, adăugând că era gata să-l proclame înainte de a 
abdica el însuşi(9). 

Radu Rosetti consideră însă că această atitudine a lui Cuza 
dorea să descurajeze opoziţia. Celor două partide nu le putea 
conveni ca abdicarea să se producă de maniera aceasta. Aceasta 
ar fi alcătuit pentru Cuza o adevărată apoteoză şi i-ar fi asigurat 
pentru tot restul restul vieţii o influenţă marcantă asupra vieţii 
politice româneşti(10). 

În cazul validării acestei ipoteze putem să ne explicăm 
atitudinea de nepăsare a lui Cuza din noaptea de 11 februarie şi 
lipsa oricăror măsuri de a preveni acţiunea complotiştilor. 
I.G.Valentineanu ne spune că domnitorul indolent şi încrezător 
în armată şi în popor, nici nu se gândea la revoluţie. Se pare că 
autorul prezintă o cu totul altă ipoteză. Cuza nu ar fi dorit 
neapărat să abdice, considerând că momentul pentru a aduce un 
prinţ străin nu a venit încă. Faptul că acesta nu a luat măsuri 
preventive s-ar datora în acest caz în crezul domnitorului că nu 
va fi forţat să abdice(11). 

Desfăşurarea complotului 

În ceea ce priveşte desfăşurarea propriu-zisă a evenimentelor 
relatările memorialiştilor prezintă relativ puţine diferenţe. 
Persoanele implicate în complot sunt în marea lor majoritate 
cunoscute, mare parte asumându-şi rolul jucat în acţiunea 
nocturnă. Diferenţele apar datorită stilului fiecăruia de a scrie, 
dar mai ales, datorită relaţiei avute de fiecare în parte cu 
domnitorul sau cu cei implicaţi în complot. 

Pe data de 10 februarie, în jurul orelor 19, un individ se prezintă 
la Palat, încercând să vorbească cu domnitorul. Când l-a întâlnit 
pe Cuza, acesta i-a comunicat că revoluţia va izbucni în acea 
seară. Fără a-l lăsa să termine Cuza, obişnuit cu asemenea 
denunţuri se oferi să-i dăruiască străinul o liră. Răspunsul 
străinului a fost prompt: nu doreşte pomană, iar vizita sa a avut 
ca unic scop să anunţe că la miezul nopţii 4.000 de oameni sunt 
pregătiţi să sune clopotele de la toate bisericile, să se 
năpustească asupra cazarmei Malmaison pentru a se înarma, ca 
ulterior să vină la Palat şi să-l silească pe Cuza să abdice(12). 

În pofida nepăsării domnitorului şi a unei părţi din anturajul 
acestuia, conspiraţie era destul de răspândită. În poporul de jos 
şi în rândul armatei, nu a făcut mare vâlvă, căci li se spusese că, 
Cuza şi-a îndeplinit termenul de şapte ani ( acesta era durata 
serviciului militar, şi prin urmare Cuza trebuia să plece din 
armată ). Dimitrie Severeanu consideră că, conspiraţia s-a făcut 
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cu atâta îndemânare încât nimeni nu a bănuit nimic. Au existat 
însă câteva zvonuri: un anume Nae Orăşanu, om de încredere la 
Palat i-a comunicat lui Cuza că se pregătea ceva. La auzul 
veştilor, se pare că domnitorul l-a chemat pe George Lecca, 
comandantul vânătorilor din gardă şi i-a spus să întărească 
garda Palatului. Colonelul Haralambie, care trecuse şi el de 
partea conspiratorilor, a dat ordin ca toate tunurile regimentului 
de artilerie să aibă roatele înfăşurate cu funii de fân ca să nu 
facă zgomot noaptea şi să fie aşezate în jurul Palatului. 
Colonelul Solomon, care nu intrase în complot şi care era de 
temut, a fost arestat(13). 

Armata şi conspiraţia 

Am pomenit, în paragraful anterior, numele unor conspiratori 
din cadrul armatei. Este important să descoperim cauzele care 
au dus la implicarea armatei în lovitura de stat. Încercând să 
evităm o explicaţie simplistă cum ar fi dorinţa de putere, fără a 
nega că ea a existat, vom apela la memoriile lui Ion Bălăceanu 
pentru a detalia rolul militar în momentul 11 februarie. 

Garnizoana Bucureştilor era formată din trei regimente de 
Infanterie, unul de Artilerie, un batalion de Vânători şi un 
batalion de Geniu. Din regimentele de Infanterie unul era 
comandat de colonelul Creţulescu, celălalt de colonelul 
Călinescu-amândoi moderaţi şi prieteni personali ai lui Ion 
Ghica. Comandantul regimentului de Artilerie era nimeni altul 
decât colonelul Haralambie, anterior menţionat. Batalionul de 
Vânători era condus de Lecca, ce aparţinea liberalilor radicali. 
Cât despre batalionul de Geniu, acesta era compus din ofiţeri cu 
interese funciare. Singurul colonel fidel era Solomon(14). 

Înafară de acest colonel Solomon, lui Cuza i-au rămas fideli şi 
prefectul de poliţie, Alexandru Beldiman, cât şi colonelul 
Alexandru Zefkari. După episodul anunţat anterior, al invidului 
care ţinea cu orice preţ să vorbească cu domnitorul, Cuza i-a 
întrebat pe Beldiman şi Zefkari cum se poate ca 4.000 de 
oameni să fie pregătiţi de revoltă, iar poliţia să nu ştie nimic. 
După ce Beldiman a părăsit Palatul, s-a dus la prefectură unde a 
dispus convocarea personalului superior pănă la orele 22:00. 
Rapoartele primite indicau că Bucureştiul era liniştit. Ca urmare 
a acestor constatări, Beldiman are o ultimă întrevedere cu Cuza 
în jurul orelor 23:30. Se pare că, domnitorul şi-a păstrat pănă la 
final convingerea că Batalionul de Vânători, creaţia sa în 
armată, îi va fi alături(15). 

A căzut armata victima unei manipulări din partea 
politicului? 

Beldiman pleacă spre locuinţa personală, de unde la orele 02:00 
va fi arestat de către colonelul Dimitrie Creţulescu. Trecând sub 
escortă prin piaţa Teatrului, acesta l-a văzut pe colonelul 
Haralambie strigând. Se pare că acesta îl întreba pe C.A.Rosetti, 
unde e poporul pe care omul politic promisese că va veni la 
răsturnarea lui Cuza(16). Dacă este să luăm această informaţie 
drept una veridică, se impune o întrebare: a căzut armata 
victima unei manipulări din partea politicului? 

Conspiraţia includea numeroase personalităţi ale vremii. Petre 
Carp, un tânăr la acea vreme, i-ar fi mărturisit lui Ion Bălăceanu 
că pentru cariera lui ar fi îngrozitor să rămână printre epavele 
regimului lui Cuza şi că dacă se pregăteşte ceva, el se oferă să 
se pună în slujba acestui ideal (17). 

Alexandru Candiano-Popescu, căpitan în 1866, s-a implicat în 
detronarea lui Cuza din raţiuni patriotice, după însuşi spusele 
lui. Regimul lui Cuza a dat, după părerea lui, mână liberă 
corupţiei şi abuzului. Lui Cuza îi datora însă respect şi dorea 
înlocuirea sa nu ca persoana fizică, ci înlocuirea domnului 
pământean cu cel străin. Potrivit mărturiilor autorului, 
C.A.Rosetti însuşi privea domnia lui Cuza ca pe un moment 
trecător: „vom alege un singur domn român peste ţările surori, 
şi mai târziu vom da jos pe acest domn pământean pentru a-l 
înlocui cu un prinţ străin”(18). 

Se pare că relaţia personală care exista între Cuza şi Candiano-
Popescu era destul de cordială. În conformitate cu mărturia 
autorului, Cuza ar fi spus:”Candiano este unul dintre cei mai 
buni şi iubiţi ofiţeri ai mei”. Pe tot parcursul mărturisirii, 
Candiano încearcă să-şi ascundă gestul sub masca 
patriotismului, argumentând că sentimentele sale pentru Cuza l-
au determinat să refuze a merge la Palat pentru a-l sili pe 
domnitor să semneze actul detronării(19). 

În memoriile lui Candiano regăsim o altă versiune a ceea ce s-a 
întâmplat cu Beldiman. Într-o cameră a restaurantului „Hugues” 
membri ai conspiraţiei îl reţineau la masă pe şeful poliţiei, pe 
care l-au îmbătat, şi astfel în loc ca acesta să-l apere pe Cuza, 
„zăcea mort de beţie”(20). 

În scenariul înlăturării domnitorului, Candiano figura cu 
misiunea arestării generalilor Savel Manu, ministru de război şi 
I.Em.Florescu, comandantul oştirii (21). 

Participarea dezinteresată a lui Candiano în mişcare nu se 
confirmă. În primul guvern de după abdicarea lui Cuza acesta 
devine şeful de cabinet al colonelului Haralambie, acum 
ministru de război. 

Un argument suplimentar pentru a susţine întinderea 
conspiraţiei în toate cercurile înalte ale societăţii, este şi 
încercarea de a-l atrage pe Dimitrie Severeanu, medic în acea 
vreme la Spitalul Colentina. Acesta a partcipat la câteva 
întâlniri secrete ale conspiratorilor, ce aveau loc noaptea în 
Pasagiul Român. Ulterior, Severeanu avea să decline 
partciparea la orice fel de acţiune împotriva lui Cuza (22). 

Un caz aparte, care nu a fost pe deplin elucidat nici astăzi este 
cel al lui Titu Maiorescu. Însemnările sale din jurnal sunt 
lapidare. La orele 12:00 este vizitat de Iacob Negruzzi, care îl 
anunţă că domnitorul a fost detronat în cursul dimineţii în jurul 
orelor 05:00. S-a format o nouă locotenenţă şi un nou guvern. 
Bucuria generală este de nedescris. A fost oare necesar? (23) 

O altă notă cu trimitere la evenimentele în cauză este cea din 13 
februarie, care începe cu, cuvintele nimic nou. Principele se află 

istorieistorieistorieistorie    



 

        25252525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017 
       

 

în arest la Bucureşti. Oamenii din Iaşi vor separatism, iar ciocoii 
vor domn pământean. (24) 

Se înclină astăzi spre a nega orice fel de implicare a lui Titu 
Maiorescu în complot. Dacă este să considerăm acestă ipoteză 
ca fiind cea mai plauzibilă, se ridică întrebarea de ce nu a fost 
măcar contactat. Dan Mănucă consideră că Maiorescu nu s-ar fi 
implicat în mişcare în primul rând datorită convingerilor 
personale. Pentru a fi în rând cu lumea civilizată, abdicarea lui 
Cuza trebuia să fie voluntară. Trebuie să avem de asemenea în 
vedere relaţia pe care acesta o avea cu Iacob Negruzzi. Când 
acesta a refuzat implicarea în complot, este foarte probabil să fie 
menţionat şi numele lui Maiorescu, ca fiind unul dintre cei care 
se opune unei astfel de acţiuni (25). Fruntaşii partidei moderate 
se întruneau la Ion Ghica, radicalii la C.A.Rosetti, iar 
conservatorii la Ioan Cantacuzino. În seara decisivă, comitetul 
se întrunise la Ion Ghica, unde din oră în oră curierii aduceau 
proclamaţiile ce se tipăreau în tipografia „Românului”. În 
aceaşi seară, Bălăceanu are un schimb de replici interesant cu 
Alexandru Beldiman. Beldiman îî spune că se duce la culcare, 
replica lui Bălăceanu fiind să-l întrebe de revoluţie. La auzul 
acestor cuvinte, prefectul izbucnind în râs (26). 

Această conversaţie apare totuşi ca una improbabilă. Cuza nu 
semnase încă abdicarea, iar Beldiman era la urma urmei 
prefectul poliţiei. 

Abdicarea 

Precum se ştie, ofiţerii de vânătoare au pătruns în iatacul lui 
Cuza, pe care l-au găsit în pat cu amanta sa Maria Obrenovici. 
Ofiţerii de vânători au prezentat actul de abdicare şi pentru ca 
lucrurile să meargă mai repede Căpitanul Pilat a întors spatele 
pe care s-a pus hârtia şi Cuza a semnat-o(27). Domnul a fost 
dus la casa lui Ciocârlan, apoi trecut peste graniţă la Predeal, de 
unde se îndreptă spre Viena pentru a nu se mai întoarce(28).  

Nicolae Şuţu pomeneşte de un grup de circa 2.000 de persoane 
ce a străbătut strada scoţând strigăte de triumf şi vociferând 
împotriva principelui căzut şi a partizanilor lui(29). 

Ştefan Scarlat Dăscălescu descrie şi mai dur scenele: batalionul 
de vânători ce era de gardă la Palat a fost corupt de banii „ 
roşilor”, în noaptea abdicării au escladat palatul, spărgând uşile 
şi intrând în cabinetul lui Cuza. Acestuia i s-ar fi pus revolverul 
în gât şi ar fi fost forţat să semneze abdicarea. Până la trecerea 
peste hotar, fostul domnitor ar fi fost ţinut prizonier trei zile la 
Cotroceni(30). 

Dacă este să dăm crezare unei alte relatări, Cuza a fost într-
adevăr dus la casa prefectului de Ilfov, Constantin Ciocârlan, 
dar starea sa de arest era oarecum fictivă. Era păzit de o 
santinelă şi îi era interzis să iasă pe balcon, dar putea privi la 
fereastră, iar lumea care trecea prin dreptul acesteia îl putea 
vedea. Peste trei zile, Cuza i-a trimis o scrisoare generalui 
Golescu, prin care îi spunea că de vreme ce faptul este împlinit, 
crede că arestarea lui a devenit inutilă şi cere îngăduinţa de a i 
se permite să plece în străinătate(31). 

Au existat zvonuri în cercurile înalte despre complot, s-au făcut 
şi desfăcut planuri, dar luând în considerare memoriile celor 
care au trăit în prim planul evenimentelor, putem constata o 
stare generală de confuzie. Se poate că nu s-a crezut în reuşita 
planului, sau poate că pentru mentalul colectiv era prea mult să 
se creadă că, Al.I.Cuza nu se mai afla pe tronul Principatelor. 

Iacob Negruzzi se afla la Curtea de Apel când generalul Nicu 
Mavrocordat a primit o depeşă ce anunţa răsturnarea lui Cuza. 
Negruzzi pleacă să le comunice vestea lui Titu Maiorescu, pe 
care nu-l găseşte acasă, şi lui Gheorghe Racoviţă. Tatăl 
autorului a primit vestea cu tristeţe şi a exprimat îngrijorarea 
faţă de viitorul ţării. Teodor Lăţescu intră în tribunal, rupse 
portretul lu Cuza din perete, îl luă cu el în sanie şi se duse să-l 
îngroape la biserica Sf. Neculai. Din membrii Societăţii 
Junimea, Vasile Pogor, care fusese implicat în mişcare, fu numit 
prefect(32). 

Vestea abdicării lui Cuza 

În Iaşi domnea confuzia. Dacă Iacob Negruzzi înclină spre a 
considera că Iaşiul se bucura de abdicarea lui Cuza, Nicu Gane 
consideră că oraşul îl regreta pe vechiul domnitor. Acesta din 
urmă, consideră că ştirea a fost primită cu, consternare, căci 
Vodă Cuza se bucura aici de simpatia ieşenilor, ieşeni care se 
arătau conservatori afişând o atitudine de îngrijoararea faţă de 
starea de nesiguranţă de la nivel politic(33). 

Vestea abdicării lui Cuza l-a surprins în egală măsură şi pe 
George Panu. Acesta se afla în cabinetul de fizică unde îşi ţinea 
orele profesorul Petru Poni. Mâhnirea i-a cuprins pe cei doi. Ora 
s-a ţinut doar de formă căci atât profesorul cât şi elevii doreau 
să afle mai multe despre cursul evenimentelor(34). 

Din memoriile amintite mai sus aflăm deasemenea că, 
Al.I.Cuza nu avea partizani în stratul politic ieşean, dar era 
foarte iubit de gloată. Militarii îl adorau şi nu a lipsit mult ca a 
doua zi armata să se pună în mişcare. Şeful garnizoanei era 
colonelul Duca, un cuzist înfocat, dar căruia îi lipsea 
clarviziunea în momentele cheie. Acesta a considerat în final că 
nu trebuie răspuns acţiunii de detronare de la Bucureşti printr-o 
acţiune militară(35). 

În familia Rosetti domnea o stare de bucurie generală. Părinţii 
lui Radu Rosetti sperau în alegerea unui prinţ străin. Acesta însă 
priveşte evenimentul cu regret datorită relaţiilor bune pe care le 
avea cu domnitorul. Aflând că ziarul „Românul” apare din nou, 
familia Rosetti se abonează imediat, deşi nu agreau tonul 
articolelor. Ţăranii de pe moşiile familiei chemaţi să voteze la 
plebiscitul pentru aducerea lui Carol în ţară, au refuzat în mare 
parte să se prezinte(36). 

O manieră bizară de a afla despre detronare poate fi cea în care 
Dimitrie Severeanu a ajuns să afle veştile. Întorcându-se spre 
casă, s-a întâlnit cu un cunoscut pe numele său Ioniţă 
Geambaşu, care striga de zor „Ura! Trăiască!”. La dorinţa 
doctorului de a afla lămuriri i s-a spus că cel căruia îi erau 
adresate cuvinte era chiar prinţul Ghica, care urma să fie noul 
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domnitor, deoarece Cuza a fost detronat. Întors la spital, 
Severeanu trimite un soldat să se intereseze de starea de lucruri 
care domnea la Palat. Răspunsul primit l-a şocat...Cuza nu mai 
era domnitor(37). 

Rămânând pe terenul consideraţiilor personale cu privire la 
detronare, remaracăm şi atitudinea lui Nicu Gane. Acesta îşi 
exprimase anterior regretul în ce priveşte maniera în care a fost 
obligat Cuza să abdice. Dar tot el conchide că acest act a fost pe 
termen lung unul benefic pentru ţară. Cuza era domn pe viaţă, 
dar nu avea ca moştenitori direcţi, decât pe fii săi nelegitimi 
înfiaţi ulterior, care au murit de tineri, şi cu care nu s-ar fi putut 
niciodată înfiinţa o dinastie trainică şi cu prestigiu în ţară(38). 

Un alt factor care i-a determinat pe unii contemporani să se 
delimiteze strict de tot ce a însemnat actul de la 11 februarie, l-a 
reprezentat comportamnetul armatei. Radu Rosetti ideatizează 
comportamanetul colonelui Haralambie care, după părerea 
autorului, a fost singurul care a avut o atitudine demnă. Acesta 
ar fi mărturisit că prin încălcarea jurământului său şi-a 
dezonorat uniforma şi s-a retras din armată(39). 

Nu trebuie însă să generalizăm în ceea ce priveşte atitudinea 
armatei. Au existat, după cum am precizat şi anterior, şi 
excepţii. O parte din garnizoana de la Palat, nu a dorit să 
participe la mişcare. Somată, ulterior, să presteze jurământ 
Locotenenţei, a refuzat spunând că nu se socotea absolvită de 
jurământul făcut principelui Cuza înainte ca o autoritate 
constituită legal să fi venit să sancţioneze faptul împlinit. Un 
mare număr de ofiţeri au fost arestaţi şi mulţi alţii şi-au dat 
demisia. Cert este că s-a produs o serioasă slăbire în disciplina 
şi ţinuta armatei. Ca să facă o diversiune de la sentimentul 
dominant, ziarele partidului extremist n-au ezitat să-i ridice în 
slăvi pe eroii de la 11 februarie (40). 

Atitudinea armatei este justificată ulterior de acelaşi autor prin 
raportare la regimul lui Cuza. Administraţia era deplorabilă, 
finanţele ţării nu erau puse în ordine, iar viaţa particulară a 
domnitorului lăsa de dorit. Dacă s-ar impune o comparaţie între 
Cuza şi Carol I, ar fi nedrept faţă de primul dacă nu s-ar ţine 
cont de educaţia primită de fiecare. Cuza era fiul unui boier 
moldovean fără creştere, şi fără cultură, de la care viitorul 
domn, nu avea ce să primească decât îndemânarea de a fi cinstit, 
iubitor de ţară şi cu frica lui Dumnezeu (41). 

Momentul 11 februarie a fost trăit de către personalităţile epocii 
diferit. Unii l-au considerat cel mai bun lucru pentru ţară la acel 
moment, dovadă fiind şi faptul că au riscat să se compromită 
implicându-se în planurile celor care nu-l mai doreau pe Cuza. 
Alţii au regretat cei şapte ani, în care destinele lor au fost 
conduse de acesta, şi au păstrat un profund respect pentru 
domnul Unirii în anii ce au urmat. Scrierile memorialiste care 
surprind acest moment sunt gândurile intime ale celor ce le-a 
fost dat să trăiască în acele vremuri. Fără a avea pretenţia că 
ilustrează un adevăr absolut, valoarea lor constă tocmai în faptul 
că trecutul nostru a fost prezentul lor. 
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Ecaterina Gata - Pentru ca a scuipat
Ana Pauker au omorât-

 
Cezarina Bârzoi, Ionu

 

 
Titi Gata 

Foto: Hotnews 
     În anchetarea să s-a implicat direct Ana Pauker. 
Ecaterina Gata încheie însă scurt interogatoriul scuipând
pe Pauker. În 8 zile au omorât-o.  
 
 

aiorul Bulz a legat-o, a bătut-o bestial, i
sânii cu cleştele, a violat-o, într-un final, a omorât
Titi nu s-a căsătorit niciodată fiindcă alesese încă din 

copilărie o altă cale: monahismul. Pr. Arsenie Boca îi dăduse 
binecuvântare pentru intrarea în monahism de îndată ce 
lucrurile aveau să se limpezească. Numai că limpezirea nu a mai 
avut loc... 
  
Fecioara cu părul blond şi ochii verzi  
 
Ecaterina Titi Gata s-a născut Sibiu, în jurul anului 1924. Avea 
un corp cu ţinută atletică, o ţinută dreapta, părul blond, faţă 
ovală, ochi mari şi verzi. Îi plăcea să îmbrace o bluza albă cu 
model naţional pe piept. Urmează clasele primare şi secundare 
la Sibiu, apoi se mută în Bucureşti împreună cu mama să şi cu 
fratele.  
 
La Bucureşti a început să frecventeze cu regularitate din '37 
Cooperativă Legionară din stradă Gutenberg. În halatul ei de 
gospodărie de la scoalal ucra la bufetul restaurantului legionar, 
sub directă ascultare a Corneliei Novac din Batalionul 
Comercial, la prepararea prăjiturilor. 
  
În acelaşi timp intră în cetăţuia „Ecaterina Teodoroiu” condusă 
de însăşi şefa pe ţară a Cetăţuilor (organizaţia de femei a 
Legiunii), Nicoleta Nicolescu.  
 
Prigoană carlistă. Mănăstirile transformate în închisori
 
În anul 1938 Carol ÎI-lea instaurează dictatură regală, şi 
porneşte o adevărată vânătoare de legionari, înte
asasinând zeci de lideri ai mişcării amintite dar şi alţi opozanţi 
ai regimului. În acest context se deschid o serie de lagăre în 

M
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În acelaşi timp intră în cetăţuia „Ecaterina Teodoroiu” condusă 
nsăşi şefa pe ţară a Cetăţuilor (organizaţia de femei a 

Prigoană carlistă. Mănăstirile transformate în închisori  

lea instaurează dictatură regală, şi 
porneşte o adevărată vânătoare de legionari, întemniţând şi 
asasinând zeci de lideri ai mişcării amintite dar şi alţi opozanţi 
ai regimului. În acest context se deschid o serie de lagăre în 

cadrul unor mănăstiri: Tismana, Dragomirna, Suzana, Sadaclia, 
fie în foste unităţi militare sau instituţii ale stat
Miercurea Ciuc. 
 Un rol important l-a avut Patriarhul Miron Cristea, la acea dată 
şi Prim-ministru, care desfiinţează astfel vieţuirea respectivelor 
mănăstiri şi opreşte totodată activitatea liturgică. Astfel, 
părintele BOR (acelaşi care înainte de 1918 spunea că va crapă 
capul cu carja episcopală primului soldat regăţean care va trece 
Carpaţii pentru eliberarea Ardealului) le
comuniştilor şi lui Nicolae Ceauşescu în desfiinţarea de 
mănăstiri şi prigonirea călugărilor.  
 
Ecaterina Gata este arestată în decembrie 1938 şi ajunge în 
lagărul de femei de la Sadaclia, din Basarabia, împreună cu alte 
femei printre care şi prinţesă Ioana Cantacuzino. Lagărul era 
amenajat în incinta Schitului Sadaclia; locul călugărilor fiind 
luat aşadar de deţinuţi.  
 
Întregul ansamblu era înconjurat de sârmă ghimpată, pază era 
strictă, hrană era aproape inexistentă (ciorbă de sfeclă furajeră) 
iar somnul era întrerupt constant de consemne sonore pe care 
santinelele le schimbau din cinci în cinc
aveau voie să între în Biserica schitului. 
 
La Sadaclia se aflau întemniţate numai fete, asupra cărora 
regimul carlist făcea presiuni constante pentru obţinerea 
desolidarizării de Mişcare şi intrarea în organizaţiile recent 
create de Carol al ÎI-lea. Fetele îi respingeau însă pe anchetatori 
cu hotărâre: "Nici o declaraţie, nici un compromis". Au fost 
eliberate abia în primăvară anului 1940. 
 
Trece clandestin graniţa de mai multe ori. Călăuză încearcă să o 
violeze  
 
O dată cu instaurarea Statului Naţional Legionar, revine la 
Bucureşti; se înscrie la facultate şi a început organizarea 
cetăţuilor, din a căror conducere făcea parte. După lovitură de 
stat a generalului Antonescu urmează o nouă prigoană. 
 
A trecut graniţa clandestin de 2 ori mergând la camarazii aflaţi 
în exil, dar a treia tentativă avea să însemne şi arestarea. 
 
Atacată chiar de călăuză pe care o plătise să o treacă graniţa şi 
care a încercat să o violeze, Titi s-
călăuză până când acesta a scos un cuţit şi a tăiat
Ţipătul ei a alertat pază de frontieră şi atât ea cât şi agresorul au 
ajuns în arestul poliţiei.  
Salvatoarea cărţilor de la Biblioteca Central Universitară 
Ecaterina Gata era pasionată de istorie, motiv pentru care 
mergea zilnic la Biblioteca Central Universitară unde se 
adâncea ore întregi în studiu. 
În 1944, în bombardamentele germane din 24
suferit grave avarii, iar incendiul a desăvârşit distrugerile. În 
acel moment Titi a organizat acţiunea de salvare a
Biblioteca Universităţii care era în flăcări. 
 
Părintele Arsenie Boca îi da binecuvântarea pentru a intră 
în mănăstire  
 
Sfătuitorul şi duhovnicul Ecaterinei era Părintele Arsenie Boca, 
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care în acea perioada se află la Sâmbătă de Sus în mănă
Brâncoveanu.  
 
Titi mergea foarte des la el consultându-l asupra deciziilor pe 
care le lua în coordonarea activităţilor sale. Deşi avea mulţi 
pretendenţi pentru căsătorie, Titi îi refuză pentru că alesese încă 
din copilărie o altă cale: monahismul, pentru care îşi păstrase 
sufletul şi trupul neîntinate. Părintele Arsenie îi dăduse 
binecuvântare pentru intrarea în monahism de îndată ce 
lucrurile aveau să se limpezească.  
 
Frământă lutul pentru facerea chiliilor de la Vladimiresti
 
Titi începea prima lucrul şi termină ultima. Se purta cu fetele cu 
o deosebită înţelegere. Cum i se părea că una a obosit sau nu se 
simţea bine, venea imediat acolo. Pe cea obosită o scotea o ora, 
două de la lucru, iar pentru cea care i se părea bolnavă chema o 
doctoriţă, o îngrijea şi o veghea personal.  
 
În ciuda opresiunii comuniste, Titi reuşeşte să organizeze cu 
fetele ei la mănăstirea Vladimiresti o tabăra de muncă pentru 
ridicarea chiliilor mănăstirii. În Mănăstirea Vladimiresti se află 
Marieta Iordache – Maică Mihaela, cea care îi predase în 1942 
Ecaterinei conducerea Cetăţuilor. Titi a făcut parte din toate trei 
seriile muncind fără întrerupere, zi după zi. Fetele făceau 
cărămizi frământând lutul cu picioarele, Titi începea prima 
lucrul şi termină ultima. Se purta cu fetele cu o deosebită 
înţelegere. Cum i se părea că una a obosit sau nu se simţea bine, 
venea imediat acolo. Pe cea obosită o scotea o ora, două de la 
lucru, iar pentru cea care i se părea bolnavă chema o doctoriţă, o 
îngrijea şi o veghea personal.  
De dimineaţă fetele frământau lutul apoi îl turnau în forme şi îl 
răsturnau să se usuce. În timpul slujbei de dimineaţă, continuau 
muncă, spunând în gând rugăciunea inimii: "Doamne Iisuse 
Hristoase, fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătoasă!" 
Se făcea o pauză la masă de prânz când vorbeau, glumeau, se 
odihneau puţin şi muncă reîncepea cu frământatul lutului şi 
turnarea cărămizilor până la masă de seară. 
După masă, se adunau toate la un loc. Urmau apoi povestirile şi 
sfaturile date de maică Mihaela şi de Titi. Aşa se desfăşurau 
serile până după miezul nopţii.  
 
Arestarea din 1948 
  
În anul 1948 se pregătea să treacă iarăşi graniţa spre a merge în 
exil. De dată asta a fost arestată de agenţi din sala de lectură a 
Bibliotecii Academiei. Avea în poşetă paşaportul şi toate cele 
necesare plecării, dar nu şi-a luat poşetă din sala de lectură când 
a plecat. Un biet student, crezând că a uitat-o, a fugit după ea şi 
i-a dat-o. Astfel, dovadă a căzut în mâna Siguranţei. 
 
O scuipă pe Ana Pauker. Este omorâtă printr
neimaginat  
 
Titi a fost dusă la închisoarea Malmaison de pe Calea Plevnei. 
Fiind vorba de comandantă Cetăţuilor, în anchetă s
direct Ana Pauker care a încercat să o facă pe Titi să
cauza, promiţându-i libertatea. Ecaterina Gata a încheiat 
discuţia cu Pauker scuipând-o.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017

care în acea perioada se află la Sâmbătă de Sus în mănăstirea 

l asupra deciziilor pe 
care le lua în coordonarea activităţilor sale. Deşi avea mulţi 
pretendenţi pentru căsătorie, Titi îi refuză pentru că alesese încă 

pentru care îşi păstrase 
sufletul şi trupul neîntinate. Părintele Arsenie îi dăduse 
binecuvântare pentru intrarea în monahism de îndată ce 

Frământă lutul pentru facerea chiliilor de la Vladimiresti  

lucrul şi termină ultima. Se purta cu fetele cu 
o deosebită înţelegere. Cum i se părea că una a obosit sau nu se 
simţea bine, venea imediat acolo. Pe cea obosită o scotea o ora, 
două de la lucru, iar pentru cea care i se părea bolnavă chema o 

În ciuda opresiunii comuniste, Titi reuşeşte să organizeze cu 
fetele ei la mănăstirea Vladimiresti o tabăra de muncă pentru 
ridicarea chiliilor mănăstirii. În Mănăstirea Vladimiresti se află 

a, cea care îi predase în 1942 
Titi a făcut parte din toate trei 

seriile muncind fără întrerupere, zi după zi. Fetele făceau 
cărămizi frământând lutul cu picioarele, Titi începea prima 

fetele cu o deosebită 
înţelegere. Cum i se părea că una a obosit sau nu se simţea bine, 
venea imediat acolo. Pe cea obosită o scotea o ora, două de la 
lucru, iar pentru cea care i se părea bolnavă chema o doctoriţă, o 

mineaţă fetele frământau lutul apoi îl turnau în forme şi îl 
răsturnau să se usuce. În timpul slujbei de dimineaţă, continuau 
muncă, spunând în gând rugăciunea inimii: "Doamne Iisuse 

mă pe mine păcătoasă!" 
pauză la masă de prânz când vorbeau, glumeau, se 

odihneau puţin şi muncă reîncepea cu frământatul lutului şi 
turnarea cărămizilor până la masă de seară.  
După masă, se adunau toate la un loc. Urmau apoi povestirile şi 

Titi. Aşa se desfăşurau 

În anul 1948 se pregătea să treacă iarăşi graniţa spre a merge în 
exil. De dată asta a fost arestată de agenţi din sala de lectură a 

ortul şi toate cele 
a luat poşetă din sala de lectură când 

o, a fugit după ea şi 
o. Astfel, dovadă a căzut în mâna Siguranţei.  

O scuipă pe Ana Pauker. Este omorâtă printr-o cruzime de 

Titi a fost dusă la închisoarea Malmaison de pe Calea Plevnei. 
Fiind vorba de comandantă Cetăţuilor, în anchetă s-a implicat 
direct Ana Pauker care a încercat să o facă pe Titi să-şi trădeze 

na Gata a încheiat 

Cu acest gest şi-a grăbit sfârşitul. În 8 zile au omorât
sarcina a fost dusă la sfârşit de către Vasile Bulz. Pe dată de 9 
Aprilie 1949 a fost chemat fratele ei (venit de pe front), dus 
într-o celulă unde se află spânzurată Titi cu propriul ei cordon. 
 
Fratele a văzut în jurul gâtului urme de degete. Şocul asupra lui 
a fost atât de puternic, încât a luat-o la fugă şi nu s
nimic de el. Mama Ecaterinei a căutat
Într-un final a aflat adevărul şi a încercat să
mormântul. A fost inutil: Ecaterina (Titi) Gata a fost aruncată 
probabil într-o groapă comună, fie a sfârşit la crematoriu. 
                      

Lupta și patimile lui Ion Ilioiu 
luptător anticomunist din Mun

Făgărașului

      Ion Ilioiu a fost cel din urmă dintre fo
grupului de rezistență anticomunistă al lui Ion Gavrilă 
Ogoranu care a părăsit această lume, lucru care s
în toamna anului 2012.  

lioiu a fost primit în rândurile luptătorilor din rezisten
națională anticomunistă încă de la 18 ani, din 1948. Au 
urmat ani grei, de lupte înverșunate cu trupele de securitate.

Ilioiu a intrat în atenția reprezentanților noii puteri în momentul 
în care, ca elev al liceului „Radu Negru” din Făgăra
să se înscrie în organizația comunistă de tineret. Cei care stăteau 
la coadă pentru a se pune în slujba orânduirii comuniste
după cum își amintea fostul luptător Ilioiu, tocmai acei elevi 
care avuseseră rezultatele școlare cele mai slabe și aveau o 
moralitate îndoielnică. La fel ca și alți opozanți neînduplecați ai 
regimului comunist, cum era și Ion Gavrilă Ogoranu, Ion Ilioiu 
risca să fie arestat oricând. Așa că s-a retras în codru, precum 
haiducii de odinioară. 

Din 1948 și până în 1954, tânărul a viețuit retras în mândrii 
munți ai Făgărașului, unde s-a apărat cu înver
mână, de sutele de militari din trupele de elită trim
pe cei din grupul său partizani. În acei 
cu Securitatea și armata, luptătorul a supravie
mai mult cu ceea ce îi oferea pădurea (fructe, rădăcini, ciuperci) 

I
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a grăbit sfârşitul. În 8 zile au omorât-o. Ingrata 
sarcina a fost dusă la sfârşit de către Vasile Bulz. Pe dată de 9 
Aprilie 1949 a fost chemat fratele ei (venit de pe front), dus 

elulă unde se află spânzurată Titi cu propriul ei cordon.  

Fratele a văzut în jurul gâtului urme de degete. Şocul asupra lui 
o la fugă şi nu s-a mai ştiut 

nimic de el. Mama Ecaterinei a căutat-o zile în şir fără succes. 
un final a aflat adevărul şi a încercat să-i găsească trupul, 

mormântul. A fost inutil: Ecaterina (Titi) Gata a fost aruncată 
o groapă comună, fie a sfârşit la crematoriu.  

și patimile lui Ion Ilioiu – aprigul 
luptător anticomunist din Munții 

șului 

Tomi TOHĂNEANU 

Ion Ilioiu a fost cel din urmă dintre foștii componenți ai 
ță anticomunistă al lui Ion Gavrilă 

ume, lucru care s-a petrecut 

lioiu a fost primit în rândurile luptătorilor din rezistența 
țională anticomunistă încă de la 18 ani, din 1948. Au 

șunate cu trupele de securitate. 

ția reprezentanților noii puteri în momentul 
în care, ca elev al liceului „Radu Negru” din Făgăraș, a refuzat 

ția comunistă de tineret. Cei care stăteau 
la coadă pentru a se pune în slujba orânduirii comuniste erau, 

amintea fostul luptător Ilioiu, tocmai acei elevi 
școlare cele mai slabe și aveau o 

și alți opozanți neînduplecați ai 
și Ion Gavrilă Ogoranu, Ion Ilioiu 

a retras în codru, precum 

 

și până în 1954, tânărul a viețuit retras în mândrii 
a apărat cu înverșunare, cu arma în 

mână, de sutele de militari din trupele de elită trimise să-i ucidă 
pe cei din grupul său partizani. În acei șase ani de confruntare 

a supraviețuit hrănindu-se 
mai mult cu ceea ce îi oferea pădurea (fructe, rădăcini, ciuperci) 
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sau, doar în cazuri fericite, cu brânza oferită grupului său de 
către ciobanii de pe la stâne ori cu alimente provenite de la 
rudele partizanilor. Arma i-a fost un companion de încredere, în 
toți acei ani nesiguri, de supraviețuire în mediul aspru al 
munților Făgăraș, sub hăituirea permanentă a trupe
securitate. 

Grupul de luptători anticomuniști din care a făcut
anii de liceu se numea „Vulturul Carpaților”. În august 1954, 
într-un cumplit schimb de focuri petrecut în codrii Avrigului, 
glonțul pornit din arma unui militar al trupelor de securitate i
atins ficatul, plămânul și coloana vertebrală. Gradatul care l
descoperit pe Ion Ilioiu în locul în care căzuse l-
așa, rănit fiind, târându-l apoi pe terenul accidentat, către 
camionul militar. 

Leziunile i-au fost tratate la Sibiu printr
chirurgicală. Nu i-au lăsat vreme pentru recuperare. Anchetele, 
extrem de chinuitoare pentru luptătorul capturat, au fost 
demarate la nici două zile după dificila opera
trecuse. În anchete s-au utilizat inclusiv tehnici de hipnoză, în 
cadrul cărora învinuitul era adus în stări emo
destinate să-i zdruncine psihicul, care îi provocau suferin
de descris, pentru a i se smulge informații suplimentare. Ion 
Ilioiu a mărturisit, mai târziu, că doar credința în Dumnezeu i
dat puterea de a rezista atâtor torturi fizice și psihice.

După patru ani, când anchetele au luat sfârșit, Ilioiu a fost 
condamnat la muncă silnică pe viață. În temniță a avut de 
îndurat, asemenea altor deținuți, un regim de deten
dur, menit să-i aducă sfârșitul prematur. De la arestare, vreme 
de zece ani, n-a avut voie să ia legătura cu ai săi. Eliberarea a 
venit târziu, în 1964, când bărbatul deja avea 34 de ani iar 
sănătatea îi fusese afectată. Credința puternică și fizicul robust 
i-au permis să reziste în infernalele temnițe în care mulți alții și
au dat duhul. După eliberare, fostul partizan s-a căsătorit, trăind 
până în anul 2012. Ion Ilioiu a mărturisit, în ultimii ani de via
că ar fi procedat tot la fel, dacă ar fi fost să o ia de la capăt, în 
ceea ce privește împotrivirea sa față de comunismul impus 
prin forța armatei sovietice, în România. 
www.marturisitorii.ro, c-tarziu.blogspot.ro, www.historia.ro 

                      

Vasile Motrescu – un erou al Bucovinei

Iulian-Iustin MELINTE

           Bucovina, ţinutul pe unde odinioară Dumnezeu 
umbla desculţ nu a fost înzestrat de Creator doar cu locuri 
minunate, nu a fost presărat doar cu mănăstiri şi locaşuri 
sfinte, această zonă a dat Istoriei şi oameni care au punctat 
cu sufletul şi faptele lor, Calendarele.  

omânul creştin, ţăranul de pe cuprinsul Ţării nu a 
acceptat altă stăpînire decât puterea divină. Hidra roşie 
bolşevică, impusă de istorie pe cuprinsul ţării a făcut ca 

nenumăraţi înaintaşi să ia atitudine, să se opună ateismului 
comunist şi bolşevizării României. Unii au luptat cu puterea 

R 
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tă grupului său de 
către ciobanii de pe la stâne ori cu alimente provenite de la 

a fost un companion de încredere, în 
ți acei ani nesiguri, de supraviețuire în mediul aspru al 
ților Făgăraș, sub hăituirea permanentă a trupelor de 
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lor de securitate i-a 
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l apoi pe terenul accidentat, către 

ratate la Sibiu printr-o intervenție 
au lăsat vreme pentru recuperare. Anchetele, 

extrem de chinuitoare pentru luptătorul capturat, au fost 
demarate la nici două zile după dificila operație prin care 

lusiv tehnici de hipnoză, în 
cadrul cărora învinuitul era adus în stări emoționale intense, 

i zdruncine psihicul, care îi provocau suferințe greu 
ții suplimentare. Ion 
ța în Dumnezeu i-a 

și psihice. 

șit, Ilioiu a fost 
ță. În temniță a avut de 

detenție extrem de 
șitul prematur. De la arestare, vreme 

a avut voie să ia legătura cu ai săi. Eliberarea a 
venit târziu, în 1964, când bărbatul deja avea 34 de ani iar 
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până în anul 2012. Ion Ilioiu a mărturisit, în ultimii ani de viață, 

dacă ar fi fost să o ia de la capăt, în 
ște împotrivirea sa față de comunismul impus 

 Surse informații: 
 

un erou al Bucovinei 

Iustin MELINTE        

Bucovina, ţinutul pe unde odinioară Dumnezeu 
umbla desculţ nu a fost înzestrat de Creator doar cu locuri 
minunate, nu a fost presărat doar cu mănăstiri şi locaşuri 
sfinte, această zonă a dat Istoriei şi oameni care au punctat 

omânul creştin, ţăranul de pe cuprinsul Ţării nu a 
acceptat altă stăpînire decât puterea divină. Hidra roşie 
bolşevică, impusă de istorie pe cuprinsul ţării a făcut ca 

nenumăraţi înaintaşi să ia atitudine, să se opună ateismului 
bolşevizării României. Unii au luptat cu puterea 

cuvîntului, alţii au sabotat cu manifeste însă nu puţini au fost cei 
care cu arma în mînă au luat calea codrului, a muntelui de unde 
au atacat punctele roşii de pe cuprinsul localităţilor patriei.

Partizanii din munţi, cum sunt cunoscuţi aceşti demni urmaşi ai 
sfinţilor noştri voievozi, au îndurat frig, vînt, foame, arşiţă, 
trădări, oprobiul comunităţii din care făceau parte dar şi 
singurătatea înaltului, sperînd că prin lupta lor vor reuşi 
alungarea cotropitorilor de la Răsărit. În Bucovina, acţiunile de 
luptă ale partizanilor contra Armatei Roşii au început la 
jumătatea lunii aprilie 1944, sub patronajul unui Comandament 
româno-german. Se efectuau misiuni de patrulare, recunoaştere 
ajungându-se la ambuscade, diversiuni şi chiar incursiuni în 
spatele liniilor sovietice. După actul de la 23 august 1944, 
acţiunile au mai slabit în intensitate astfel că majoritatea 
partizanilor s-au întors acasă. De pe la începutul anului 1945, 
foştii luptători încep să fie urmăriţi pentru activitatea lor 
desfăşurată împotriva trupelor sovietice astfel că partizanii se 
întorc în munţi reluînd lupta împotriva noii orânduiri comuniste.
În apropierea Rădăuţiului, în comuna Vicovu de Jos se năştea la 
11 octombrie 1920, ca fiu al lui Pentilei şi Sofia Motrescu, 
Vasile. Tatăl, Pentilei Motrescu a fost primar în comună din 
partea Partidului Naţional Liberal. A absolvit 7 clase primare şi 
pînă la începutul războiului a făcut agricultură pe lîngă 
gospodăria părinţilor. Era pasionat de ist
bucovinenii aflaţi înainte sub stăpînire străină (austriacă) avea 
dezvoltat un puternic simţămînt naţionalist. Părinţii Motrescu 
şi-au educat copiii, Ion, Constantin, Vasile şi Gheorghe în 
spiritul valorilor naţional-creştine, avînd un 
muncă şi morală religioasă. Toţi ai casei erau “citiţi,, astfel că 
familia era abonată la ziarele şi revistele vremii cum ar fi 
“Universul” , “Glasul Bucovinei” , “Satul” , “Curentul”.

Împlinind vârsta de 22 de ani, Vasile este încorpo
Vînători de Munte şi participă la Kerci, în Crimeea, lîngă 
Strâmtoarea Perikop spre Caucaz, la Feodosia. După ce în 1944 
primeşte 21 de zile de concediu, întors în dulcea şi mirabila lui 
Bucovină şi văzînd modul cum noile autorităţi comuniste 
tratează populaţia, pe însăşi familia sa care făcuse parte din alt 
partid, se revoltă, ia calea muntelui şi se alătură partizanilor 
conduşi de putneanul, Constantin Cenuşă.e căsătoreşte în 1948 
şi are doi copii. În 1951, se predă la insistenţele familiei. A
condamnat de către Tribunalul Militar Iaşi, la ani grei de 
temniţă. Securitatea are însă un plan, cu Vasile şi
schimbul scurtării pedepsei să se deplaseze, însoţit fiind de doi 
securişti deghizaţi în partizani, în Făgăraş pentru prinder
mai temut “bandit”, Ion Gavrilă Ogoranu. Ajunşi în acea zonă 
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cuvîntului, alţii au sabotat cu manifeste însă nu puţini au fost cei 
care cu arma în mînă au luat calea codrului, a muntelui de unde 
au atacat punctele roşii de pe cuprinsul localităţilor patriei. 

 

ii din munţi, cum sunt cunoscuţi aceşti demni urmaşi ai 
sfinţilor noştri voievozi, au îndurat frig, vînt, foame, arşiţă, 
trădări, oprobiul comunităţii din care făceau parte dar şi 
singurătatea înaltului, sperînd că prin lupta lor vor reuşi 

itorilor de la Răsărit. În Bucovina, acţiunile de 
luptă ale partizanilor contra Armatei Roşii au început la 
jumătatea lunii aprilie 1944, sub patronajul unui Comandament 

german. Se efectuau misiuni de patrulare, recunoaştere 
e, diversiuni şi chiar incursiuni în 

spatele liniilor sovietice. După actul de la 23 august 1944, 
acţiunile au mai slabit în intensitate astfel că majoritatea 

au întors acasă. De pe la începutul anului 1945, 
ăriţi pentru activitatea lor 

desfăşurată împotriva trupelor sovietice astfel că partizanii se 
întorc în munţi reluînd lupta împotriva noii orânduiri comuniste. 
În apropierea Rădăuţiului, în comuna Vicovu de Jos se năştea la 

Pentilei şi Sofia Motrescu, 
Vasile. Tatăl, Pentilei Motrescu a fost primar în comună din 
partea Partidului Naţional Liberal. A absolvit 7 clase primare şi 
pînă la începutul războiului a făcut agricultură pe lîngă 
gospodăria părinţilor. Era pasionat de istorie şi ca mai toţi 
bucovinenii aflaţi înainte sub stăpînire străină (austriacă) avea 
dezvoltat un puternic simţămînt naţionalist. Părinţii Motrescu 
au educat copiii, Ion, Constantin, Vasile şi Gheorghe în 

creştine, avînd un adevărat cult pentru 
muncă şi morală religioasă. Toţi ai casei erau “citiţi,, astfel că 
familia era abonată la ziarele şi revistele vremii cum ar fi 
“Universul” , “Glasul Bucovinei” , “Satul” , “Curentul”. 

Împlinind vârsta de 22 de ani, Vasile este încorporat la arma 
Vînători de Munte şi participă la Kerci, în Crimeea, lîngă 
Strâmtoarea Perikop spre Caucaz, la Feodosia. După ce în 1944 
primeşte 21 de zile de concediu, întors în dulcea şi mirabila lui 
Bucovină şi văzînd modul cum noile autorităţi comuniste 
ratează populaţia, pe însăşi familia sa care făcuse parte din alt 
partid, se revoltă, ia calea muntelui şi se alătură partizanilor 
conduşi de putneanul, Constantin Cenuşă.e căsătoreşte în 1948 
şi are doi copii. În 1951, se predă la insistenţele familiei. A fost 
condamnat de către Tribunalul Militar Iaşi, la ani grei de 
temniţă. Securitatea are însă un plan, cu Vasile şi-i propune, în 
schimbul scurtării pedepsei să se deplaseze, însoţit fiind de doi 
securişti deghizaţi în partizani, în Făgăraş pentru prinderea celui 
mai temut “bandit”, Ion Gavrilă Ogoranu. Ajunşi în acea zonă 
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demască planul securităţii şi-i atenţionează pe fraţii partizani 
făgărăşeni de complot. Iată ce spune în 1991, Ion Gavrilă 
Ogoranu despre aces aspect : “Am fi căzut sigur ( în capcană ), 
dacă în acea grupă de falşi partizani nu s-ar fi aflat un 
bucovinean înalt, în haine naţionale, Vasile Motrescu, care ne-
a salvat viaţa.” (Adrian Brişcă, O zi din viaţa unui partizan. III, 
în A.T., nr. 4/1994, p. 101) . 

Pentru că a “eşuat” în acea misiune, Vasile Motrescu a fost 
condamnat, pe 29 mai 1952, la 23 de ani şi şase luni închisoare 
pentru tâlhărie, instigare publică şi asociere contra liniştii 
publice. La aflarea acestei noi sentinţe, Motrescu se refugiază 
iar în trupul munţilor bucovineni, alăturîndu-se grupului condus 
de Gavril Vatamaniuc şi împreună atacă mai multe cabane, stîne 
pentru a face rost de hrană, îmbrăcăminte dar şi pentru a-i 
pedepsi pe pădurarii care pactizau cu comuniştii. Grupul 
construieşte în toamna anului 1954, un bordei în pădurea de la 
Bâtca Corbului, unde vor ierna în acel an. Pe 18 ianuarie 1955, 
securiştii au atacat bordeiul grupului Vatamaniuc, ocazie cu 
care Vasile Motrescu a împuşcat mortal doi soldaţi, pentru a 
putea să fugă. În urma lui a lăsat pe lângă alimte şi arme, un fel 
de jurnal pe care scria: ”Către călăii Neamului Românesc”, 
semnat partizan V. Motrescu. După atacul Securităţii de la 
Bâtca Corbului, Vasile Motrescu a părăsit grupul Vatamaniuc, 
acţionând pe cont propriu. În perioada 1955 – 1958, el s-a 
refugiat prin pădurile Bucovinei, însă a locuit şi pe la Gheorghe 
Calancea şi Vasile Marciuc, doi săteni din Vicovu de Jos. Pe 30 
ianuarie 1956, Motrescu este condamnat din nou, de această 
dată la moarte prin împuşcare pentru ”acte de teroare”, din 
cauza activităţii desfăşurate în cadrul grupului Vatamaniuc. 

Vasile Motrescu este cunoscut ca singurul partizal care a lăsat 
un jurnal şi un Testament, în care descrie stările trăite în munţi, 
singurătatea, frigul, foamea, dorul de cei dragi dar şi 
sentimentul de ură împotriva orînduirii păgîne, bolşevice. ”Din 
Pădureţul am plecat la Ursoaia, am găsit o urmă de bocanci 
suspectă pe calea coborâtă în vale de pe râul Ursoaiei, am plecat 
de unde venea urma m-am dus cu ea până la baraca Ursoaia 
unde lucrează feciorii lui Ifrim a Babii din Voivodeasa am făcut 
pândă puţin să văd ce mişcare este în baracă, m-am scoborât în 
marginea pârâului Ursoaia unde trage lemne Negru, am făcut 
pândăla marginea pârăului până ce au trecut cu lemnele la vale 
fără să mă arăt la ei, foarte obosit m-am dus de am dat târcoale 
la baracă la Negru fiindcă îngheţasem de frig vărsam venin 
verde şi mă durea grozav capul, m-am dus de la baracă fără să 
mă mai simtă cineva flămând, bolnav şi amărât, am început să 
plâng şi în acele momente eram bucuros să mă şteargă 
Dumnezeu de pe pământul celor vii, de la baraca de la Negru m-
am dus pe coasta Ursoaiei şi fără nimic am făcut puţin foc de 
m-am încălzit la picioare. Pe lângă tot necazul şi durere mea, 
am mai ars şi pătura. După ce m-am încălzit pe la 24 noaptea 
am plecat mai la deal, îmi era frică să nu se vadă focul din 
drum, nu puteam să stau jos căci mă duceam pe coastă la vale, 
puţin mai la deal mai făcui puţin foc, am tras zăpada şi având 
lemne pe foc şi obosit am adormit pe zăpadă ca căprioara fără 
foc până în zori de zi”, aşa s-a derulat ziua de marţi, 24 martie 
1953, conform jurnalului lui Vasile Motrescu. Singur, în munţi, 
de Sfintele Paşti, partizanul Vasile Motrescu scria : “Stau 
prigonit de frații mei trădători care și-au vândut țara și sufletele 

lor dracilor din Rusia” “Credinta in Dumnezeu a fost arma mea 
cea mai puternica.” – Vasile Motrescu, Jurnal din timpul 
rezistentei armate din munti 

Testamentul scris de Vasile Motrescu denotă dârzenia, 
hotărârea de a nu-şi trăda Ţara, Neamul . Pare testamentul 
luptătorului român pentru neatârnare, de pe întreg cuprinsul 
patriei. “Eu, Motrescu P. Vasile, am executat testamentul lui 
Ştefan Vodă, şi urmaşilor mei le poruncesc să-l execute ori de 
câte ori va veni vrăjmaşul să le calce ogorul şi va râvni la 
avutul ţării, la libertatea lor, ori de câte ori va veni restriştea 
peste ţara lor, să nu plece capul în faţa vrăjmaşului şi a 
străinului ori de ce naţie şi ori de ce neam ar fi. Mai bine lăsaţi 
să vă cadă capul lovit de sabie decât să fiţi laşi şi trădători, 
căci sunteţi urmaşii străbunilor daci care v-au lăsat în 
moştenire petecul de pământ apărat de ei cu ghioaga şi stropit 
cu sânge, lacrimi şi sudoare din belşug.” 

A scris poezii simple, acolo în singurătatea muntelui însă pline 
de patos, de spirit creştin românesc. 

Codrule drag  

Mi-a cântat o păsărea 
Că vin câini pe urma mea. 
Nici n-apucai să mă culc 
Și trcbuie să mă duc 
De pe coastă la Haciung, 
La poiana Mese-n fund. 
La Vicov și prin poieni 
Stau la pândă milițieni. 
Mă păzesc când vin în sat 
Să-mi iau ceva de mâncat 
Mănânc fragi, frunze de fag 
Și la sat eu nu mă trag. 
Dacă vin la sat, la vale, 
Îmi iau crucea în spinare. 
Frunză verde trei smicele 
La preluca din Pormele 
Strânge-o fată floricele. 
Fata strange viorele 
Și eu cânt doină de jele. 
Dumnezeul vieții mele, 
Codrule, sub umbra ta 
Mi-am trăit viața mea 
Când sta lumea-n închisori. 
Tu mi-ai fost de ajutor 
De-acasă când am fugit 
De comuniști hăituit. 
La tine când m-am suit 
Tu mi-ai zis ,,Bine-ai venit!” 
Tu mi-ai dat pat de dormit, 
Cetină de-acoperit 
Și locuri tari de trăit 
De dușmani m-ai ocrotit 
Și de lume m-ai ferit. 
Codrule, scump frățior, 
Tu mi-ai dat când a fost dor 
Cărniță de țăpușor, 
Apă rece din izvor. 
Cât îi Pietroasa de lată 
Nici o palmă nu-i lăsată 
De-al meu picior necălcată 
Cât îi Ascunsu de lung 
Din Măgură la Haciung 
Nu-i rămas metru pătrat 
De-al meu picior necălcat. 
Nu există brădănel 
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Să nu fi dormit sub el 
Nu-i izvor, nici sforăcel, 
Să nu fi băut din el, 
Nici unțap să fi lăsat 
Ca să nu-l fi împușcat, 
Ori să văd vreun godăcel 
Și să nu mănânc din el 
Când îmi era dor de sat 
Mă suiam pe-un fag înalt. 
De pe vârf, la Bâtca Mare, 
Mă uitam în sat, pe vale, 
Pe Măgură la izvor. 
De necaz am vrut să mor! 
De miliție hăituit 
Măgura când am suit 
Cădeam jos de obosit 
În zăpadă m-am trântit 
Și-acolo am adormit. 
Somnul din cotul cărării 
Mi-a mâncat șira spinării. 

Dezleagă-te, române, 
Din lanțul tiraniei, 
Căci nu-s stăpâni păgânii 
Pe codrii României 
Aruncă de Ia gură 
Lăcata și vorbește 
Și urcă sus, pe munte, 
La Iuptă deci pornește! 
Să fiarbă al tău sânge 
Și-n tine răizvrătire 
Sfărâmă greul jug 
Prin luptă și unire. 
Adu-ți aminte, frate, 
Că ești neam de eroi! 
De-ai tăi străbuni s-a frânt 
Al hoardelor puhoi 
Ce-a vrut și altădată, 
În vremile uitate, 
Ogorul să ni-I calce 
Și—a noastră Iibertate. 
Nu vezi ce vreau străinii 
Ce vor să ne robească? 
Din munca și-al tău sânge 
În lene să trăiască 
Din munca ta cinstită, 
Sudoarea ta și frânturi 
Se-ndoapă lenevind 
Armatele de trântori 
Ce stau cu biciu-n mână, 
Impun autoritate, 
Colhoz și dezbinare 
Și fără libertate 
Plecat, să lingi țărâna, 
Supus fără cuvânt 
Și slugă să le fii 
Străin pe-aI tău pământ 
Pe tine, rob al muncii, 
În clase te-a-mpărțit 
Mai lesne să le fie 
De supt, de jefuit. 
Dezleagă-te, române 
Și uită-ți suferința 
Trăznește-n ei și sfarmă 
Și curmă umilința 
Și apără-ți avutul, 
Credința și ogorul 
Și lasă în pustie 
Colhozul și tractorul. 
De ce să-ți fure munca, 
Sudoare frunții tale? 
Sfărâmă colectivul, 
Croiește-ți altă cale! 
De ce suporți dușmanii, 

Te pleci la nederptate? 
Ridică-ți fruntea sus 
Și vină de te bate 
Cu cei ce-ți iau pământul 
Și vitele din plugȘ 
Ridică-ți fruntea sus 
Și scutură-al tău jug! 
Se cade, nu știi oare 
Ca graniță să fie 
Pe-al tău ogor? Nu vezi 
Că trupul României 
Și-a ta mândră grădină 
În două-i împărțită 
De liftele păgâne 
Stând tristă, veștejită? 
Dezelagă-te, române 
Dreptate ca să-ți faci 
Și-arată vitejia 
Srăbunilor tăi daci! 
Păgânii să o știe 
Că sângele nu-i apă 
Te luptă vitejește 
De cotă de te scapă! 
Zdrobește-orânduirea 
Străinilor de-afară, 
Dreptate, libertate 
S-avem la noi în țară! 
Pentru Iibertate 
De mult ce-am iubit libertatea. 

Motrescu revine în sat şi se ascunde pe la cunoscuţi până în 
1958, când este ridicat de la ultima gazdă, Valeria şi Gavril 
Sfichi, din Gălăneşti. El a fost trădat de altă gazdă la care 
înnoptase, Nicolai Calancea a Mâţului. Valeria Sfichi relatează 
episodul arestării: „În noaptea de 13/14 ianuarie 1958, pe la 
orele 10 seara, eram culcaţi. Câinele a început să latre 
insistent. Soţul meu, Gavril, a ieşit afară şi a văzut curtea plină 
de securişti. Casa era înconjurată. Vreo 10-12 inşi, în haine 
civile, au intrat la mine în cameră. După ce am aprins lampa, 
m-au întrebat: 

-Vasile este aici? 
-Da. 
-E înarmat? 
-Nu are nici un fel de armă la dânsul. 
Vasile Motrescu, aflat în cămăruţa alăturată, a auzit discuţia, 
şi-a dat seama ce se întâmplă şi a ieşit afară. 
-Unde-i arma? 
-Nu am armă la mine, decât un cuţit de tăiat pâine. 

I-au făcut percheziţie, l-au legat cu o bucată de frânghie, cu 
mâinile la spate şi ne-au luat pe 
toţi trei.” (Adrian Brişcă, O zi din viaţa unui partizan. III, în 
A.T., nr. 4/1994, pp. 111-112) 

A fost şi singura gazdă a lui Motrescu care nu a făcut o zi de 
puşcărie, ceea ce a explicat înţelegerea lui cu Securitatea. 
Sentinţa era dată din 1956, era condamnat la moarte prin 
împuşcare, ceea ce s-a şi întâmplat la câteva luni după ce a fost 
prins, pe 29 iulie 1958, la Penitenciarul din Botoşani. Vasile 
Motrescu notase cîndva pe filele unei cărţi: „Sub umbra morţii, 
pe stânca goală, în genunchi, în lacrimi m-am rugat pentru 
copii, de mila lor şi pentru mult iubitul sat. Doar moartea în faţă 
m-a privit şi-a spus că niciodată nu am să ajung să-mi văd copiii 
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şi pe iubitul tată. Dar eu i-am spus cu hotărâre, cu fruntea în sus, 
senină, de-o fi să mor, şi mort mă duc în dulcea Bucovină”.

Copiii lui Vasile Motrescu, George și Sofia, nu au avut vo
studieze mai mult de 4 clase primare, mama i-a fost condamnată 
la 20 de ani închisoare, fratele său Gheorghe s-a întors paralizat 
de picioare din pușcărie, lanțul suferințelor abătute asupra 
acestei familii a fost fără de sfârșit. Astăzi, din păcate
cam uitat sau pur şi simplu nu mai vre să-şi amintească de acest 
stâlp al demnităţii româneşti. 

                      

Academia Regală de Științe a Serbiei vrea 
să dea NATO în judecată pentru 

bombardamentele din 1999

        Academia Regală de Științe și Arte din Serbia vrea ca 
Alianța Nord Atlantică să plătească pentru bombele cu 
uraniu sărăcit aruncate asupra Iugoslaviei în 1999. 
continuă să facă victime și azi, aceste bombe fiind la 
originea exploziei cazurilor de cancer în multe regiuni din 
Serbia. 

cademia Regală de Științe și Arte a Serbiei a constituit 
o echipă juridică pentru că intenționează să dea în 
judecată Alianța Nord-Atlantică, scrie 

balkaninsight.com. NATO este acuzată că a folosit bombe cu 
uraniu sărăcit în timpul campaniei de bombardare a fostei 
Iugoslavii.  
Inițiativa Academiei a primit binecuvântarea Patriarhului 
Serbiei, susține președintele Academiei, însă biroul de presă al 
Bisericii Ortodoxe Sârbe a declarat pentru BIRN
ar fi „incorectă”. 

O echipă internațională de experți în științe juridice îi va 
reprezenta pe sârbii care suferă de cancer ca urmare a 
presupusei utilizări a uraniului sărăcit. Echipa este formată din 
26 de experți internaționali din Germania, Franța, Italia, Rusia, 
China, Marea Britanie și Turcia. „Am pus la punct o echipă 
formată din experți din Serbia și din străinătate. Avem deja 50 
de persoane din orașul Nis cu o documentație medicală aparent 
relevantă, interesantă”, a declarat Srdjan Nogo, pre
Academiei. 

În martie 1999, NATO a lansat bombardamente aeriene asupra 
infrastructurii militare sârbe. Rachetele de croazieră 
lungă au fost folosite pentru a doborî obiective de înaltă 
apărare, cum ar fi instalații strategice din Belgrad și Priștina. 
Unul dintre orașele sârbe cele mai afectate de raiduri a fost Nis. 
Intervenția militară a NATO în Kosovo a reprezentat o încălcare 
a dreptului internațional, deoarece nu a avut sus
Consiliului de Securitate al ONU. 

Diverse ONG-uri europene susțin că zeci de soldați italieni ar fi 
murit în urma expunerii fără protecție la uraniu sărăcit, în cadrul 
misiunilor de menținere a păcii în Kosovo.  
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În martie 1999, NATO a lansat bombardamente aeriene asupra 
infrastructurii militare sârbe. Rachetele de croazieră și cu rază 
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Srdjan Nogo a mai explicat că documentele juridice vor fi 
depuse la instanțele statelor membre NATO și că unul dintre 
documente va solicita acordarea asisten
medical al pacienților cu cancer din Serbia.

Statele NATO participante la 
intervenția mi
identificate. „Este cunoscut cine 
ce a bombardat în Serbia. De 
exemplu, se 
a dat drumul bombei în Lacul 
Palici”, a precizat pre
Academiei, adăugând că membrii 
echipei de exper
pro bono. 

„Nu dorim să provocăm ură, noi 
vrem doar demnitate pentru 
cetățenii sârbi

deși recunoaște că nu se așteaptă la vreo formă de ajutor din 
partea statului. 

Academia Regală de Științe și Arte se pretinde moștenitoarea 
Academiei Regale Sârbe, fondată în 1886, care a func
până la venirea la putere a regimului comunist iugoslav.

                      

Israelul are un nou sistem antirachetă
 

       Israelul a inaugurat în luna aprilie, în cadrul unei 
ceremonii care a avut loc la baza aeriană Hatzor, din centrul 
ţării, sistemul antirachetă denumit „Praştia lui David”, 
dezvoltat în comun cu SUA.  

Sistemul „Praştia lui David” (David’s Sling
să intercepteze rachete cu rază medie de acţiune, deţinute de 
către organizaţia şiită proiraniană Hezbollah în sudul Libanului, 
relatează agenţia Xinhua. 

În cadrul ceremoniei, premierul 
Benjamin Netanyahu i-a 
avertizat pe inamicii Israelului 
să nu-i testeze capabilităţile 
militare. „Oricine încearcă să 
ne atace va fi atacat. Cei care 
ne ameninţă existenţa se pun ei 
înşişi într-un pericol 
existenţial”, a declarat 
premierul israelian. 

La rândul său, ministrul apărării, Avigdor Lieberman, a susţinut 
că noul sistem este indispensabil pentru securitatea Israelului. 
„Nu există o alternativă la acest sistem 
Datorită acestui sistem, vom fi capabili să facem faţă 
duşmanilor noştri, pe care, din păcate, îi avem
recunosc că au PĂCATE. 
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Noul sistem antirachetă, dezvoltat în comun de către Israel şi 
compania Raytheon, cu sediul în SUA, a trecut de cel de
cincilea test – şi ultimul – pe 25 ianuarie a.c. 

El va acoperi o breşă între sistemul „Iron Dome
Fier), destinat să contracareze rachete cu rază scurtă de acţiune 
dinspre Fâşia Gaza, şi sistemul „Arrow” (
interceptare a rachetelor cu rază lungă de acţiune.

                  
Dedesubturile terifiante ale scandalului 
interceptărilor telefonice din România

 
 Av.  Radu CHIRI

          În scandalul interceptărilor din România, amorsat 
recent de reputatul avocat ardelean Radu Chiri
ar fi trebuit să fie de-a dreptul violente, nu doar vehemente, 
în primul rând cele ale clasei politice și ale ONG
specializate în protejarea drepturilor omului. 

imic din toate astea, însă; afară de câteva articole de 
presă revoltate, totul pare în firea lucrurilor. De
datele scoase la lumină de avocat duc spre altele, de

dreptul terifiante, și care ar trebui să îngrozească, efectiv, 
întreaga opinie publică. 

Să prezentăm, pe scurt, datele despre mandatele de interceptare 
telefonică solicitate judecătorilor de către procurori în 
cinci ani, date livrate publicului de avocatul Radu Chiri
o muncă spectaculoasă prin care a obținut informații publice de 
la aproape toate instanțele din 
România: 173 de judecătorii din 
176, 40 de tribunale din 42, toate 
cele 15 curţi de apel, toate 
instanţele militare şi de la ÎCCJ. 

„În total s-a cerut autorizarea 
interceptării telefoanelor de 
109.946 ori în cei aproape 5 ani 
care au făcut obiect al solicitării. 
Din ele, au fost admise 102.729 
cereri. Pentru cine nu ştie, pe o 
cerere, de regulă, figurează mai 
multe persoane, rar se întâmplă 
să fie doar unul singur vizat de o cerere. Estimez că, în medie, e 
vorba de minim 3 persoane pe cerere, ceea ce înseamnă că în 
aştia 4 ani şi ceva bunicuţa a ascultat, cu acte în regulă, vreo 
300.000 de 
ÎCCJ a admis 4522 cereri din 4523 şi a respins doar una.
Avem 6 curţi de apel care le-au admis pe toate, bifând un 
neverosimil 100%.
În total sunt 61 de instanţe care au admis tot.
Recordul e la Tribunalul Galaţi, care din aproape 3000 de 
cereri nu a găsit niciuna în neregulă”, scrie avocatul.

Tabelul cu datele complete poate fi consultat aici
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Noul sistem antirachetă, dezvoltat în comun de către Israel şi 
compania Raytheon, cu sediul în SUA, a trecut de cel de-al 

ome” (Domul de 
), destinat să contracareze rachete cu rază scurtă de acţiune 

” (Săgeata), de 
interceptare a rachetelor cu rază lungă de acţiune.              

Dedesubturile terifiante ale scandalului 
interceptărilor telefonice din România 

Av.  Radu CHIRIȚĂ 

În scandalul interceptărilor din România, amorsat 
recent de reputatul avocat ardelean Radu Chiriță, reacțiile 

olente, nu doar vehemente, 
și ale ONG-urilor 
  

imic din toate astea, însă; afară de câteva articole de 
presă revoltate, totul pare în firea lucrurilor. Deși, 

ase la lumină de avocat duc spre altele, de-a 
și care ar trebui să îngrozească, efectiv, 

Să prezentăm, pe scurt, datele despre mandatele de interceptare 
telefonică solicitate judecătorilor de către procurori în ultimii 
cinci ani, date livrate publicului de avocatul Radu Chiriță, după 

ținut informații publice de 

să fie doar unul singur vizat de o cerere. Estimez că, în medie, e 
vorba de minim 3 persoane pe cerere, ceea ce înseamnă că în 
aştia 4 ani şi ceva bunicuţa a ascultat, cu acte în regulă, vreo 

oameni.  
ÎCCJ a admis 4522 cereri din 4523 şi a respins doar una.  

au admis pe toate, bifând un 
neverosimil 100%.  
În total sunt 61 de instanţe care au admis tot.  
Recordul e la Tribunalul Galaţi, care din aproape 3000 de 

”, scrie avocatul. 

aici. 

Fostul președinte Traian Băsescu, trebuie spus, a plusat după 
publicarea acestor date, dezvăluind –
privință chiar știe ce spune – că numărul persoanelor 
interceptate telefonic în baza fiecărui mandat e de cca. 10 pentru 
fiecare nume care figurează în acte, ceea ce înseamnă un total 
de 3 milioane de oameni ascultați în ultimii cinci ani.

Cifrele încep să devină șocante, dar mai aveți puțină răbdare. 
Este momentul să le coroborăm cu altele, iar rezultatul se 
anunță teribil. 

Pe 25 iunie 2010, în ziua eliberării ziaristului Dan Diaconescu 
din arestul Direcţiei Cercetări Penale a Poliţiei Române, ca 
urmare a deciziei Tribunalului Bucureşti, procurorul DNA 
Gheorghe Bocșan, care se ocupa de cazul respectiv, a făcut o 
afirmație incendiară în cadrul pledoariei împotriva măsurii 
eliberării, declarând, în fața instanței, că la dos
18 mii de ore de interceptări telefonice, plus două ambientale.

18.000 de ore de interceptări telefonice într
18.000 de ore de înregistrare, citire 
dovedi că unui primar de comună i s
Un an de zile are 8760 de ore. Sau 525.600 de minute.

De ce ne-ar interesa minutele? Simplu. În octombrie 2014, 
siteul sursazilei.ro dezvăluia o premieră: în cadrul 
rechizitoriului întocmit împotriva unor trafican
procuror a prezentat costurile interceptărilor telefonice. 
Conform unui proces-verbal care a stat la baza calculării 
costurilor judiciare, înregistrarea convorbirilor de telefonie 
mobilă se ridicau la valoarea de 2,57 lei pe minut, în timp ce 
activităţile de verificare, supraveghere şi cercetare (filaj) au 
costat 550 de euro pe zi. 

Cifrele au crescut, de-a lungul anilor: agen
recent un material realizat pe baza unor informa
potrivit căruia costurile unui minut de interceptare telefonică 
sunt de cca. 5,7 ron, dar, în func
înregistrării, pot atinge și 10 lei. 

La un calcul simplu, cele 1.080.000 de minute ale lui D.D. costă 
6.156.000 lei. Adică cca. 1.368.000 euro! Conform 
rechizitoriului procurorilor, suma totală cerută 
Diaconescu era de 200.000 de euro. 

Dacă facem calculele pentru toate cele 109.946 de mandate 
aprobate în ultimii cinci ani, ne apucă dureri cumplite de cap. 
ne zboară gândul la o bășcălie care circula pe vremea 
Împușcatului: „Să economisim cât mai m
costă asta!”. 

E adevărat că democrația costă scump, dar tare ne e teamă că 
România nu plătește prețul ridicat al democrației, ci doar pe cel 
al incompetenței anchetatorilor din Justiție, incapabili să își 
bazeze rechizitoriile pe altceva decât pe interceptări 
interceptări. 

Pe de altă parte, e momentul să amintim un alt aspect extrem de 
important. În decembrie 2010, Comisia Europeană pentru 

actualitateactualitateactualitateactualitate    
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ședinte Traian Băsescu, trebuie spus, a plusat după 
– și e cert că în această 
că numărul persoanelor 

interceptate telefonic în baza fiecărui mandat e de cca. 10 pentru 
fiecare nume care figurează în acte, ceea ce înseamnă un total 

ultimii cinci ani. 

șocante, dar mai aveți puțină răbdare. 
Este momentul să le coroborăm cu altele, iar rezultatul se 

Pe 25 iunie 2010, în ziua eliberării ziaristului Dan Diaconescu 
nale a Poliţiei Române, ca 

urmare a deciziei Tribunalului Bucureşti, procurorul DNA 
șan, care se ocupa de cazul respectiv, a făcut o 

ție incendiară în cadrul pledoariei împotriva măsurii 
ța instanței, că la dosarul lui D.D. sunt 

18 mii de ore de interceptări telefonice, plus două ambientale. 

18.000 de ore de interceptări telefonice într-un singur dosar!!! 
18.000 de ore de înregistrare, citire și transcriere pentru a 
dovedi că unui primar de comună i s-a cerut șpagă.  
Un an de zile are 8760 de ore. Sau 525.600 de minute. 

ar interesa minutele? Simplu. În octombrie 2014, 
siteul sursazilei.ro dezvăluia o premieră: în cadrul 
rechizitoriului întocmit împotriva unor traficanți de țigări, un 

costurile interceptărilor telefonice. 
verbal care a stat la baza calculării 

costurilor judiciare, înregistrarea convorbirilor de telefonie 
mobilă se ridicau la valoarea de 2,57 lei pe minut, în timp ce 

veghere şi cercetare (filaj) au 

a lungul anilor: agenția News.ro a difuzat 
recent un material realizat pe baza unor informații de culise, 
potrivit căruia costurile unui minut de interceptare telefonică 

de cca. 5,7 ron, dar, în funcție de complexitatea 

La un calcul simplu, cele 1.080.000 de minute ale lui D.D. costă 
6.156.000 lei. Adică cca. 1.368.000 euro! Conform 
rechizitoriului procurorilor, suma totală cerută șpagă de 

Dacă facem calculele pentru toate cele 109.946 de mandate 
aprobate în ultimii cinci ani, ne apucă dureri cumplite de cap. Și 

șcălie care circula pe vremea 
Să economisim cât mai mult, indiferent cât ne 

ția costă scump, dar tare ne e teamă că 
ște prețul ridicat al democrației, ci doar pe cel 

ței anchetatorilor din Justiție, incapabili să își 
ceva decât pe interceptări și iar 

Pe de altă parte, e momentul să amintim un alt aspect extrem de 
important. În decembrie 2010, Comisia Europeană pentru 
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Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția) a adoptat un 
raport privind standardele europene referitoare la independen
sistemului judiciar. Prima parte era dedicată judecătorilor, a 
doua procurorilor. În document, un întreg capitol e intitulat 
„Pericolele unor puteri excesive ale parchetelor pentru 
independenţa puterii judecătoreşti”; în el se relevă că:

„Pe parcursul activităţii sale cu privire la anumite state, 
Comisia de la Veneţia a criticat uneori puterile excesive ale 
parchetelor. În sistemul sovietic, parchetul a reprezentat un 
mijloc puternic de a controla puterea judecătorească şi
câteva state, încă există rămăşiţe ale acestui sistem (s.n.). 
Există riscul ca un parchet ultra-puternic să devină o autoritate 
distinctă, fără niciun fel de responsabilitate (…) În orice caz, 
actele procurorilor care au implicaţii asupra drepturilor 
omului, cum sunt percheziţia sau arestarea, trebuie să rămână 
sub controlul judecătorilor. În unele state, exista o «înclinaţie 
spre urmărire» căci se pare că astfel de cereri din partea 
procurorilor sunt admise aproape automat. (s.n.) Aceasta 
reprezintă un pericol nu numai pentru respectarea drepturilor 
persoanelor în cauză, dar mai ales pentru independenţa puterii 
judecătoreşti ca sistem.” 

Evitarea unor practici care să conducă la asemenea situa
inclusă de Comisia de la Veneția între cele 25 de so
finale ale documentului destinat statelor europene.

La cinci ani de la adoptarea Raportului însă, a
demonstrează demersul avocatului clujean, România e exemplul 
cel mai concludent de stat cu reminiscențe de mentalitate 
sovietică în materie de parchete și în care cererile procurorilor 
sunt admise „aproape automat” de către judecători, periclitând 
drepturile cetățenilor și independența puterii judecătorești.

O constatare gravă. Dar nu suficient de gravă, după cum se 
vede, pentru a determina reacțiile corespunzătoare din partea 
societății civile (TFL-iștii stau cuminți la cutie), a clasei 
politice, a sistemului judiciar însuși ori a ambasadelor străine.

                      

Decizie majoră a Curţii de Justiţie a UE 
care ar fi cazul să ne pună pe gânduri

 
            Guvernele nu pot forţa operatorii telecom să 
stocheze date personale în masă, aspect ce permite tragerea 
de concluzii foarte precise privind viaţa privată
 
 

ările UE nu pot forţa operatorii 
telecom să stocheze date ale 
tuturor clienţilor, a hotărât 

miercuri, 21 decembrie 2016, principală 
curte de justiţie europeană, decizie 
extrem de importantă în cadrul 
dezbaterii privind viaţa privată ce a luat 
avânt de la dezvăluirile lui Edward 
Snowden din 2013 privind 
supravegherea în masă, transmite 

Ţ 
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ție prin Drept (Comisia de la Veneția) a adoptat un 
opene referitoare la independența 

sistemului judiciar. Prima parte era dedicată judecătorilor, a 
doua procurorilor. În document, un întreg capitol e intitulat 
Pericolele unor puteri excesive ale parchetelor pentru 

l se relevă că: 

Pe parcursul activităţii sale cu privire la anumite state, 
Comisia de la Veneţia a criticat uneori puterile excesive ale 
parchetelor. În sistemul sovietic, parchetul a reprezentat un 
mijloc puternic de a controla puterea judecătorească şi, în 
câteva state, încă există rămăşiţe ale acestui sistem (s.n.). 

puternic să devină o autoritate 
distinctă, fără niciun fel de responsabilitate (…) În orice caz, 
actele procurorilor care au implicaţii asupra drepturilor 
omului, cum sunt percheziţia sau arestarea, trebuie să rămână 
sub controlul judecătorilor. În unele state, exista o «înclinaţie 
spre urmărire» căci se pare că astfel de cereri din partea 
procurorilor sunt admise aproape automat. (s.n.) Aceasta 

n pericol nu numai pentru respectarea drepturilor 
persoanelor în cauză, dar mai ales pentru independenţa puterii 

Evitarea unor practici care să conducă la asemenea situații este 
ția între cele 25 de solicitări 

finale ale documentului destinat statelor europene. 

însă, așa cum 
demonstrează demersul avocatului clujean, România e exemplul 

țe de mentalitate 
și în care cererile procurorilor 

sunt admise „aproape automat” de către judecători, periclitând 
țenilor și independența puterii judecătorești. 

O constatare gravă. Dar nu suficient de gravă, după cum se 
țiile corespunzătoare din partea 

știi stau cuminți la cutie), a clasei 
și ori a ambasadelor străine. 

Decizie majoră a Curţii de Justiţie a UE 
care ar fi cazul să ne pună pe gânduri 

Guvernele nu pot forţa operatorii telecom să 
stocheze date personale în masă, aspect ce permite tragerea 
de concluzii foarte precise privind viaţa privată. 

Reuters. 

Atacurile teroriste din Europa – inclusiv cel din 19 decembrie 
2016 din Germania – au reîntărit apelurile pentru acordarea de 
puteri mai mari agenţiilor de securitate, 
vieţii private subliniind însă că stocarea în masă a datelor este 
ineficientă contra unor astfel de atentate. 

Curtea de Justiţie a UE a afirmat că decizia sa se bazează pe 
viziunea că stocarea în masă de date privind traficul şi 
localizarea permit „tragerea de concluzii foarte precise privind 
viaţa privată a persoanelor”.  

O asemenea interferenţă cu viaţa particulară a oamenilor poate 
fi justificată doar de lupta împotriva infracţiunilor grave iar 
accesul la date trebuie să fie verificat mai întâi de o instanţă de 
judecată sau de un organism independent, cu excepţia cazurilor 
urgente, argumentează CJUE. 

Guvernele pot solicita date ţintite, sub condiţia unor mecanisme 
de control stricte, afirmă Curtea de Justiţie, dar datele trebuie 
stocate doar în cadrul UE din cauza riscului de acces ilegal.

Prin decizia sa, CJUE a răspuns acţiunilor împotriva legilor 
privind stocarea de date din Marea Britanie şi Suedia, cu 
argumentul că nu mai sunt valide după ce Curtea a hotărât în 
2014 împotriva unei reglementări europene privind stocarea de 
date personale.  

                      

Adevărul despre Rusia, ceea ce elita nu 
vrea ca tu să 

 
   
          La fel ca în trecut, când războiul rece a fos
către elita mondială pentru a pompa tot mai mul
înarmare și construcția de baze subterane, ținând populația 
în frică și teroarea armelor nucleare, prin demoni
URSS, și în prezent, Rusia este un util „
pentru a justifica orice nevoie a Washington
vorba de mai mulți bani pentru extinderea NATO, ori mai 
multe puteri privind spionarea popula
motive pentru a justifica în general atitudinea 
xenofobă a politicii externe de la Washington.
 

UA a creat un zid de prostie și paranoia în jurul său prin 
intermediul tehnicilor sofisticate de propagandă 
dezvoltate pe o perioadă de 60 de ani, care utilizea

tehnologie avansată, combinate cu un strat de pulverizări 
biochimice cu aerosoli (chemtrails), substan
produsele alimentare, apă și vaccinuri și manipularea sistemului 
nervos printr-o undă de 0,5 Hz ce provine de la televizor, 
nemaipunând la socoteală telefonia mobilă dezvoltată în ultimii 
20 de ani. Evenimentul care a schimbat structura puterii globale 
a fost al Doilea Război Mondial. Istoria, mediul de afaceri, 
tehnic, politic sau social – ar trebui să fie privite prin trei 
prisme: înainte, în timpul și după război. Înaintea și în timpul 

S
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inclusiv cel din 19 decembrie 
au reîntărit apelurile pentru acordarea de 

puteri mai mari agenţiilor de securitate, susţinătorii respectării 
vieţii private subliniind însă că stocarea în masă a datelor este 
ineficientă contra unor astfel de atentate.  

Curtea de Justiţie a UE a afirmat că decizia sa se bazează pe 
viziunea că stocarea în masă de date privind traficul şi 

tragerea de concluzii foarte precise privind 

O asemenea interferenţă cu viaţa particulară a oamenilor poate 
fi justificată doar de lupta împotriva infracţiunilor grave iar 

ificat mai întâi de o instanţă de 
judecată sau de un organism independent, cu excepţia cazurilor 

Guvernele pot solicita date ţintite, sub condiţia unor mecanisme 
de control stricte, afirmă Curtea de Justiţie, dar datele trebuie 
stocate doar în cadrul UE din cauza riscului de acces ilegal. 

Prin decizia sa, CJUE a răspuns acţiunilor împotriva legilor 
privind stocarea de date din Marea Britanie şi Suedia, cu 
argumentul că nu mai sunt valide după ce Curtea a hotărât în 

unei reglementări europene privind stocarea de 

Adevărul despre Rusia, ceea ce elita nu 
a ca tu să știi 

La fel ca în trecut, când războiul rece a fost folosit de 
pentru a pompa tot mai mulți bani în 

și construcția de baze subterane, ținând populația 
și teroarea armelor nucleare, prin demonizarea 

și în prezent, Rusia este un util „inamicˮ, fiind folosit 
pentru a justifica orice nevoie a Washington-ului, fie că este 

ți bani pentru extinderea NATO, ori mai 
multe puteri privind spionarea populației, sau mai multe 

tru a justifica în general atitudinea șovină, 
xenofobă a politicii externe de la Washington. 

și paranoia în jurul său prin 
intermediul tehnicilor sofisticate de propagandă 
dezvoltate pe o perioadă de 60 de ani, care utilizează 

tehnologie avansată, combinate cu un strat de pulverizări 
biochimice cu aerosoli (chemtrails), substanțe chimice în 

și vaccinuri și manipularea sistemului 
o undă de 0,5 Hz ce provine de la televizor, 
a socoteală telefonia mobilă dezvoltată în ultimii 

Evenimentul care a schimbat structura puterii globale 
a fost al Doilea Război Mondial. Istoria, mediul de afaceri, 

ar trebui să fie privite prin trei 
și după război. Înaintea și în timpul 
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războiului, Washingtonul a avut o agendă clară: să angajeze 
populația Statelor Unite și afacerile americane într-o nouă 
industrie fierbinte – războiul.  

Hitler le-a oferit o variantă ușoară și un brand: nazismul. Era 
imperiul răului, ceva dintr-un roman de război. El a dat 
guvernanților Americii o modalitate ușoară de a înfățișa lumea 
ca fiind doar în alb și negru, manipulând populația Statelor 
Unite, care nu avea cunoștință de modul în care funcționează cu 
adevărat lumea (practic vorbind, europenii trebuiau să fie mai 
descurcăreți și să vorbească două sau trei limbi datorită 
diversității, densității și paletei largi de culturi a Europei).  

Aproape tot ceea ce știți despre Rusia este greșit. În SUA și în 
statele aflate în sfera lor de influență s-au prezentat idei greșite 
printr-o propagandă americană deșănțată tocmai pentru a crea 
un nou inamic, după destinderea din anii 1990. Dacă ar fi să ne 
întoarcem în istorie și să punctăm câteva idei, cine a finanțat și 
inițiat Marea Revoluție Bolșevică din 1917? Asta ca să punctăm 
exact cauzele, nu faptele. Mafia khazară sionistă de la 
Washington și din Europa. Lenin, evreu khazar, făcea drumuri 
dese la Berlin pentru a se întoarce în Rusia cu geamantanul de 
bani și directive clare pentru declanșarea ostilităților, asasinarea 
țarului și a familiei sale și instaurarea comunismului bolșevic.  

Apoi Stalin, marele dictator, era rus? Nu, el era evreu khazar 
din Georgia și avea o ură de moarte pe ruși și a umplut lagărele 
din Siberia cu ei. Toți conducătorii fostei URSS au fost evrei 
khazari, inclusiv trădătorul (din punct de vedere al Rusiei, au și 
ei trădătorii lor...) de Gorbaciov și Elţân. Aceștia au îndeplinit 
ordinele superiorilor lor sioniști – primul a dezmembrat URSS 
pentru că nu mai corespundea planurilor lor de expansiune și al 
doilea a distrus economia Rusiei prin „privatizareˮ și 
deschidere economică către occident, pentru a ajunge să le fie 
luate resursele de către corporații, la fel cum am pățit noi 
românii (numai că la noi planurile lor au fost de succes, dar în 
Rusia s-au stopat odată cu preluarea puterii de către Vladimir 
Putin).  

- Noua Rusie are o vârstă de 25 de ani.  

- Rusia și Uniunea Sovietică sunt două țări complet diferite. Ele 
sunt ca și cum ai compara coloniile britanice și Statele Unite ale 
Americii. Este un sistem diferit, reguli diferite, un alt teritoriu, 
totul diferit.  

- Statele Unite au dezvoltat o strategie pe termen lung pentru a 
distruge Uniunea Sovietică (creată de fapt tot de ei, prin 
planurile sioniste, n.b.) – în scopul de a crea Rusia de astăzi (cu 
o economie deschisă, bazată pe piață). Cu alte cuvinte, Rusia de 
azi este ceea ce Washingtonul a planificat pe o perioadă de 40-
50 de ani după al Doilea Război Mondial, cheltuind miliarde de 
dolari, construind nenumărate silozuri de rachete și alte 
echipamente logistice. 

- Rusia are una dintre clasele de mijloc cu cea mai rapidă 
creștere din lume. Pe când în SUA clasa de mijloc este pe 
moarte, sufocată de marile corporații. 

- Rusia este în prezent a treia țară din lume în ceea ce privește 
totalul imigranților, în spatele Germaniei și Statelor Unite ale 
Americii.  

- Spre deosebire de cele mai multe puteri europene, Rusia nu a 
fost o putere colonială foarte ambițioasă sau de succes. 
Amploarea colonialismului Rusiei este reprezentată de Alaska, 
dar acest lucru a fost doar ideea de afaceri a unor fur-trapperi; 
nu a fost susținută de Moscova foarte mult.  
Cu câteva excepții rare, Rusia nu a invadat o altă țară (a se avea 
în vedere că este vorba de Rusia și nu de Uniunea Sovietică, 
n.b.). În cea mai mare parte, Rusia însăși s-a apărat de 
invadatori, cel puțin istoric vorbind. Chiar și în prezent, politica 
externă a Rusiei este concepută într-o doctrină de apărare și nu 
cu o doctrină de invazie. Țara fiind atacată aproape la fiecare 20 
sau 30 de ani de-a lungul istoriei, Kremlinul are motive pentru o 
astfel de politică.  

De ce fiecare imperiu de-a lungul istoriei a dorit să invadeze 
Rusia? Din cauza vremii frumoase? Nu, din cauza resurselor 
vaste neexploatate. Pentru un răspuns mai academic, citiți 
Marea Tablă de Șah a maleficului Brzezinski – cu siguranță, 
Sun Tzu (general chinez, autorul lucrării Arta războiului) ar fi 
de acord că ai dominația globală reală atunci când controlezi 
Rusia și America de Nord geostrategic, logistic și economic. 
 
 - Rusia este o piață emergentă (EM) – de ce este în curs de 
dezvoltare? Pentru că este doar la începutul construirii 
sistemului economic. În Rusia nu există nicio industrie a 
litigiilor pe acțiuni. Nu există niciun FTC. Nu există reguli de 
faliment. Dar totul se schimbă. Schimbarea ia timp – aceasta va 
fi probabil într-o generație sau mai multe generații.  

- Software-ul Forex care rulează în lume prin algoritmul Forex, 
Meta Trader, este din Rusia. Deși este utilizat în principal în 
afara Rusiei, este construit nativ în limba rusă, de o firmă din 
Kazan (deși cu sediul în Cipru).  

- Rusia dispune de resurse nevalorificate masive, spre deosebire 
de orice altă țară din lume, mai ales, dar nu numai, de petrol.  

- Rusia include 11 zone de timp (fusuri orare) și este una dintre 
cele mai bogate mase de teren nedezvoltate ale planetei, care 
include munți, păduri, deșerturi, tundră și oceane înghețate.  

- Nimeni nu moare de foame în Rusia. De fapt, din cauza 
războiului comercial dintre Rusia, UE și Statele Unite ale 
Americii, rușii chiar ard și distrug produsele alimentare dacă se 
constată că provin din țări sub embargo.  

Dacă privim imaginea de ansamblu, observăm că toată această 
tensiune dintre SUA și Rusia, care la început era doar o 
divergență, pentru ca la finalul mandatului lui Obama să se 
inflameze până la nivelul de amenințări cu distrugerea prin 
război proferate de SUA la adresa Rusiei, a început din 
momentul închegării Alianței Estice și statelor BRICS. S-a 
născut un nou pol de putere pe planetă și acesta amenință 
poziția SUA de lider mondial pe toate planurile, care poate face 
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ce vrea, când vrea, oriunde pe planetă. Ori așa ceva nu se iartă! 
Orice alte discuții despre motivele pe care le invocă America 
pentru a-și justifica invazia NATO în țările din Europa de Est 
(cu acordul politicienilor corupți și trădători) sunt caduce. Rusia 
a fost înconjurată încet, încet, pentru ca apoi să se declan
războiul global, un război dus pe teritoriile slugilor, adică 
din Europa de Est, cu banii și populația de aici. Ei oricum vor 
ieși învingători, cel puțin economic. Așa speră... 

Cât despre subiecte ca Dezvăluirea, de exemplu, ru
demonstrat că au fost mult mai deschiși decât americanii. Pe 
postul public TV au transmis documentare cu imagini 
documente de pe vremea fostei URSS despre existen
civilizațiilor extraterestre și contactul cu ele, schimbul de 
tehnologii etc. Mai nou, Putin vrea să facă dezvăluiri cu privire 
la existența planetei Nibiru și presupusele efecte pe 
poate avea apropierea ei de Pământ, dar americanii nu vor. 
Americanii, tot ce ar fi în interesul benefic al tuturor oamenilor 
planetei, ori frânează, ori dezinformează, ori ascund...
Referitor la acest subiect, Obama a semnat un Ordin Executiv în 
13 octombrie 2016 referitor la Pregătirea națiunii în cazul unui 
Eveniment Cosmic. Oare să fie vorba chiar despre sosirea 
planetei Nibiru? După părerea multor analiști, Orientul nu 
dorește altceva decât o destindere globală, desființarea 
actualului sistem financiar babilonian, care func
defavoarea statelor naționale și relansarea economiei mondiale 
pe baze solide, autentice, de producție, nu pe speculații la bursă 
prin prețuri false ale materiilor prime furate de la țările slabe din 
lume, metalelor prețioase și acțiunilor. Până la urmă aceasta se 
va petrece oricum, cu toată opoziția căpcăunului din occident. 

Discuția despre Rusia poate continua la nesfârșit, dar trebuie 
discernământ, lipsă de prejudecăți și clarviziune pentru a ieși 
din propaganda difuzată prin televiziuni. Gândi
minte și faceți propriile căutări de informații din multe alte 
surse. 

                      

Planul secret al Germaniei şi Franţei, 
demascat de televiziunea poloneză de stat

 
         Berlinul şi Parisul vor crearea unui super
european, în care statele membre să nu mai aibă drepturi

           Un supra-stat federal european în locul Uniunii 
Europene – o astfel de propunere a fost făcută 
Vișegrad (Cehia, Ungaria, Polonia, Slovacia), de către 
ministrul de Externe german Frank-Walter Steinmeier, la 
întâlnirea de la Praga din iunie anul trecut. Propunerea le
fost prezentată sub formă de ultimatum. 

ocumentul, care a fost publicat pe portalul de 
polonez TVP Info, are 9 pagini și este semnat de către 
miniștrii de externe ai Germaniei și ai Franței.

Conform TVP Info, principalele propuneri din document sunt 
următoarele: 

D
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Germaniei şi Franţei, 
demascat de televiziunea poloneză de stat 

Berlinul şi Parisul vor crearea unui super-stat federal 
european, în care statele membre să nu mai aibă drepturi 

stat federal european în locul Uniunii 
o astfel de propunere a fost făcută țărilor de la 

șegrad (Cehia, Ungaria, Polonia, Slovacia), de către 
Walter Steinmeier, la 

întâlnirea de la Praga din iunie anul trecut. Propunerea le-a 

ocumentul, care a fost publicat pe portalul de știri 
și este semnat de către 

ștrii de externe ai Germaniei și ai Franței. 

, principalele propuneri din document sunt 

- Statele membre nu vor mai avea dreptul să mai aibă armată 
proprie și servicii speciale proprii. 
- Unificarea completă a sistemul juridic penal, civil 
sistemului de impozitare. Statele membre nu vor mai avea 
dreptul să-și impună pe plan național propriul sistem de t
și de impozitare și nu vor mai avea dreptul să aibă propriul lor 
cod penal și propriul cod civil. 
- Statele membre nu vor mai avea dreptul să aibă propria lor 
monedă și propria lor Bancă Centrală.
- Statele membre nu vor mai avea dreptul să aibă prop
sistem de acordare a vizelor pentru cetă
Sistemul de vize va fi legiferat doar de Bruxelles. Vizele vor fi 
acordate direct de la Bruxelles pe baza unei legisla
- Super-statul federal va avea o politică externă unică. 
Ministerele de externe și organizațiile pentru cooperarea 
internațională de la nivelul fiecărui stat vor fi desfiinţate.
- Limitarea rolului NATO în Europa. Crearea unei Armate 
Europene și a unor Servicii Speciale Centralizate Europene. 
Serviciile secrete și armatele statelor actuale vor fi desfiinţate. 
Ele vor deveni secţii sau părţi ale Armatei 
Secrete Federale Europene. 
- Actualele state membre vor pierde controlul asupra propriilor 
frontiere. Ele vor pierde, de asemenea, controlul asup
procedurilor de admisie și de relocare a refugiaților pe 
propriile lor teritorii. 

„Practic, dorința explicită a germanilor, care i
căruță și pe francezi, este să apară un Supra
loc de Uniunea Europeană. Acesta a fost ultimatu
de germani la întâlnirea de la Praga, unde a fost prezentat 
țărilor de la Vișegrad de către Frank-
TVP Info.  

Dacă un astfel de document va intra în vigoare, în locul Uniunii 
Europene vom avea doar un singur supra
funcționa în funcție de dorința celor mai puternici actori care 
controlează astăzi Uniunea Europeană. Aplicarea prevederilor 
conținute în document va face ca actualele state membre să nu 
mai fie capabile să-și apere propriile lor intere
politice și militare ca state-națiune. 

În preambul, este scrisă justificarea dată de germani 
francezi pentru a genera o astfel de federa
European: 
„Ţările noastre împart un destin comun şi acelaşi set de valori 
care dau naştere unor relaţii strânse între cetăţenii ţărilor 
noastre. Astfel vom lupta pentru o uniune politică în Europa şi 
îi invităm pe «următorii europeni» să participe în acest efort.

Cele nouă pagini ale documentului nu lasă niciun dubiu asupra 
faptului că Germania vrea să transforme întreaga Europă 
continentală într-un nou stat federal. Hitler s
siguranță, nespus de mult, cu excepția faptului că această nouă 
„supra-germanie” europeană pare a fi mai degrabă una 
neostalinistă și neobolșevică decât una neohitleristă. Totalitară 
este însă, cu siguranță. 
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are dau naştere unor relaţii strânse între cetăţenii ţărilor 
noastre. Astfel vom lupta pentru o uniune politică în Europa şi 
îi invităm pe «următorii europeni» să participe în acest efort.” 

Cele nouă pagini ale documentului nu lasă niciun dubiu asupra 
ului că Germania vrea să transforme întreaga Europă 
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Miza imediată ar putea fi relocarea grabnică a migran
Estul Europei. Un lucru este clar. Globaliştii se grăbesc să preia 
controlul total, în noua închisoare a popoarelor numită Uniun
Europeană, construcție a globalizării în care statele care vor să 
plece sunt puse la zid şi amenințate iar cele care sunt încă 
membre sunt criticate permanent de comisarii neobolşevici de la 
Bruxelles că nu fac bine ce fac. 

Este clar că acest proiect aberant nu a apărut peste noapte, ci a 
fost conceput de mințile bolnave din Germania şi Franța încă 
dinainte de Brexit. El a fost acum reîmpachetat 
pretextul „urgenței impuse de Brexit”. 

Am spune chiar că avem mare noroc cu Brexitul, care cu 
siguranță va genera o rezistență hotărâtă din partea statelor din 
Europa de Est, care nu sunt slugile lui Merkel. 

Fotoscanurile cu documentul original  
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ție a globalizării în care statele care vor să 

țate iar cele care sunt încă 
membre sunt criticate permanent de comisarii neobolşevici de la 

erant nu a apărut peste noapte, ci a 
țile bolnave din Germania şi Franța încă 

dinainte de Brexit. El a fost acum reîmpachetat și livrat sub 

Am spune chiar că avem mare noroc cu Brexitul, care cu 
ță va genera o rezistență hotărâtă din partea statelor din 

 

 

 

 

                      

Nașterea Universului
 

             Imaginaţi-va materia că pe o masă unică, toată 
lumina fiind concentrată într-o singură sursă. Imaginaţi
o lume cu mai multe dimensiuni decât cele trei la care este 
limitat mediul nostru.  

oate că aşa era Universul înainte de Big Bang, dar poate 
că materia şi lumina nici măcar nu existau. Universul aşa 
cum îl înţelegem noi s-a născut dintr

unic, a început să se extindă şi s-a format lent. În decurs de 15 
miliarde de ani, el a creat vaste câmpuri de gal
sute de miliarde de stele şi planete. De la începutul secolului 
XX, oamenii de ştiinţă pun cap la cap fragmentele istoriei 
acestor 15 miliarde de ani. Dar este o sarcina imensă. Şi, de la 
primele observaţii ale lui Edwin Hubble până la cel
recente misiuni spaţiale, de-abia am început să ne înţelegem 
Universul.  

P
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Dezvăluirea Anomaliilor 1929 

 Astronomul american Edwin Hubble descoperă un aspect 
surprinzător. Analizând lumina provenită de la stele, a observat 
deplasarea culorii luminii spre capătul roşu al spectrului. 
Această înseamnă că lungimile de undă ale luminii deveneau 
mai mari, că şi cum ar fi fost emise de un obiect care se 
îndepărtează de punctul de observaţie. Hubble şi
există o legătură între această discrepanţa şi viteză cu care 
galaxiile nu se îndepărtează de noi, ci distanţele dintre ele se 
măresc. Cu alte cuvinte universul de dilată. În 1965 americanii 
Penzias şi Wilson descoperă în spaţiu semnalele radio cu 
microunde care sunt uniforme: în orice moment ar fi
acestea cu aceeaşi intensitate. Ele n-ar putea să provină de la un 
singur obiect, deoarece sunt peste tot aceleaşi. Acest lucru a 
demonstrat existenţa unui fond cosmic de microunde, rămas din 
vremea primei apariţii a luminii în Universul timpur
rămăşiţele fosilizate ale acestei radiaţii pot fi detectate (aşa cum 
se poate vedea în imaginea de mai jos, luată din satelitul Cobe 
în 1993 şi prezentând porţiunea de cer observabilă de pe 
Pământ).  
 
ŞI LUMINA SE FĂCU. La începutul timpurilor 
moment de mare căldură şi densitate, numit Big Bang (marea 
explozie). Particulele aflate permanent în interacţiune au format 
un mediu conţinând cuarcuri, fotoni, neutroni şi electroni. În 
decursul primelor 3 minute de după Big Bang, aceste par
s-au combinat continuu, iar din cuarcuri s-au născut protoni şi 
neutroni. Când temperatura a început să scadă, aceşti protoni şi 
neutroni s-au combinat formând primele nuclee. S
atomii celor mai uşoare elemente, în special hidrogen şi 
Astfel a fost aşezat fundamentul Universului. Densitatea 
întregului mediu era atât de mare, încât cantităţi gigantice de 
fotoni erau blocate de electroni şi incapabile să se răspândească, 
iar Universul era opac şi lipsit de lumina. 300 000 de ani ma
târziu, materia a devenit neutră electric, densitatea ei a scăzut, 
iar fotonii s-au putut deplasa şi s-au propagat: a apărut lumina. 
Aceeaşi fotoni, răspândiţi difuz în tot spaţiul în expansiune, 
formează astăzi fondul cosmic de microunde, numit şi radia
„fosilă”.  
ÎN CĂUTAREA MATERIEI PIERDUTE. După Big Bang, 
expansiunea a continuat timp de 1 miliard de ani. După 
separarea materie de energie, Universul s-a construit treptat din 
hidrogen (90 la sută din materie) şi heliu (10 la sută). În timp, 
au apărut regiuni ceva mai puţin dense. Acestea au dat naştere 
precursoarelor galaxiilor. Sub influenţă forţelor gravitaţionale, 
construirea materiei se terminase. Acest fenomen a frânat 
expansiunea universului. Dar pentru a realiza Universul aşa 
cum este astăzi trebuie să fi existat mult mai multă materie 
decât cea cunoscută. Nu o putem detecta, de aceea o numim 
materie întunecată. Dar câtă materie întunecată există? S
emis numeroase teorii, inclusiv cele care presupun existenţa 
structurilor numite antiparticule, neutrini şi neutralini. Poate că 
materia întunecată ascunde structurile denumite prin acronime 
amuzante (în limba engleză) că MACHIO („obiecte astronautice 
masive cu halo compact”), sau chiar stele „avortate” sau moarte. 
Răspunsul poate să apară prin combinarea studiului infinitului 
mic cu al celui mare.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017

Astronomul american Edwin Hubble descoperă un aspect 
surprinzător. Analizând lumina provenită de la stele, a observat 
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vremea primei apariţii a luminii în Universul timpuriu. Astăzi, 
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fotoni erau blocate de electroni şi incapabile să se răspândească, 
iar Universul era opac şi lipsit de lumina. 300 000 de ani mai 
târziu, materia a devenit neutră electric, densitatea ei a scăzut, 

au propagat: a apărut lumina. 
Aceeaşi fotoni, răspândiţi difuz în tot spaţiul în expansiune, 
formează astăzi fondul cosmic de microunde, numit şi radiată 

ÎN CĂUTAREA MATERIEI PIERDUTE. După Big Bang, 
expansiunea a continuat timp de 1 miliard de ani. După 

a construit treptat din 
hidrogen (90 la sută din materie) şi heliu (10 la sută). În timp, 

regiuni ceva mai puţin dense. Acestea au dat naştere 
precursoarelor galaxiilor. Sub influenţă forţelor gravitaţionale, 
construirea materiei se terminase. Acest fenomen a frânat 
expansiunea universului. Dar pentru a realiza Universul aşa 

ebuie să fi existat mult mai multă materie 
decât cea cunoscută. Nu o putem detecta, de aceea o numim 
materie întunecată. Dar câtă materie întunecată există? S-au 
emis numeroase teorii, inclusiv cele care presupun existenţa 

, neutrini şi neutralini. Poate că 
materia întunecată ascunde structurile denumite prin acronime 
amuzante (în limba engleză) că MACHIO („obiecte astronautice 
masive cu halo compact”), sau chiar stele „avortate” sau moarte. 

binarea studiului infinitului 

BIG BANG, BIG CRUNCH (MAREA EXPLOZIE, 
MARELE COLAPS)… 

Poate că Universul are un ritm asemănător unui puls gigantic. 
Sau poate că este încă şi va fi întotdeauna în expansiune. Totul 
depinde de densitatea materiei. O densitate prea mare ar 
însemna prea multă gravitaţie. Iar prea multă gravitaţie ar 
însemna reversul expansiunii: galaxiile atrase de forţele 
gravitaţionale ar intră în coliziune. Această este teoria lui Big 
Crunch. Dar, dacă valoarea gravitaţie
anumită valoare critică, Universul şi-
până când contactul dintre galaxii s-ar pierde şi toate stelele ar 
muri. Unii cercetători susţin ipoteza că Universul pulsează 
trecând alternativ prin expansiune (Big Ba
Crunch). Oare Big Bangul nostru a urmat după un Big Crunch? 
Sursa orientativa: Reader’s Digest 

                      

Pământul şi Luna văzute de pe Marte. 
Imaginea INCREDIBILĂ publicată de 

NASA 
 

         NASA a publicat o compoziţie incredibilă de imagini 
ce prezintă Pământul şi luna sa văzute de pe Marte

entru realizarea imaginii au fost combinate cele mai 
bune fotografii cu Luna din cinci seturi de imagini 
realizate de Mars Recoinnaissance Orbiter al NASA.

Imaginile din compoziţie au fost realizate pe 20 noiembrie 2016 
de către camera HiRISE a Mars Reconnaissance Orbiter. 
Imaginile au fost combinate pentru ca Luna să fie vizibilă. Luna 
este mult mai întunecată decât Pământul, nefiind la fel de 
vizibilă, relatează Daily Mail. Imaginea compusă prezintă 
mărimea exactă şi poziţia celor două corpuri 

P
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Poate că Universul are un ritm asemănător unui puls gigantic. 
Sau poate că este încă şi va fi întotdeauna în expansiune. Totul 

materiei. O densitate prea mare ar 
însemna prea multă gravitaţie. Iar prea multă gravitaţie ar 
însemna reversul expansiunii: galaxiile atrase de forţele 
gravitaţionale ar intră în coliziune. Această este teoria lui Big 
Crunch. Dar, dacă valoarea gravitaţiei ar fi mai mică decât o 

-ar continuă expansiunea 
ar pierde şi toate stelele ar 

muri. Unii cercetători susţin ipoteza că Universul pulsează 
trecând alternativ prin expansiune (Big Bang) şi contracţie (Big 
Crunch). Oare Big Bangul nostru a urmat după un Big Crunch? 

Pământul şi Luna văzute de pe Marte. 
Imaginea INCREDIBILĂ publicată de  

 

Oana BUJOR 

 

ie incredibilă de imagini 
ce prezintă Pământul şi luna sa văzute de pe Marte.  

entru realizarea imaginii au fost combinate cele mai 
bune fotografii cu Luna din cinci seturi de imagini 
realizate de Mars Recoinnaissance Orbiter al NASA. 

ziţie au fost realizate pe 20 noiembrie 2016 
de către camera HiRISE a Mars Reconnaissance Orbiter. 
Imaginile au fost combinate pentru ca Luna să fie vizibilă. Luna 
este mult mai întunecată decât Pământul, nefiind la fel de 

Imaginea compusă prezintă 
mărimea exactă şi poziţia celor două corpuri cereşti.                 
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Iată cât de sus am putea sări, la propriu, 
pe alte planete din Sistemul Solar, datorită 

gravitației slabe 

Traducere Radu Ungureanu

         Opriți-vă pentru o clipă din ceea ce face
Cât de mare a fost saltul dvs în aer? Și cât timp a durat?

e Pământ, un salt bun poate ajunge la o jumătate de 
metru, iar durata sa este de o secundă. Însă dacă am putea 
călători pe alte planete și să refacem experimentul? Cu 

aceeași forță în altă parte în Sistemul Solar lucrurile ar sta puțin 
diferit. 

 Cei de la cosmos-book au realizat o aplicație care ne arată cât 
de sus am putea ajunge printr-o simplă săritură dacă ne
pe Marte, Lună, Pluto și alte corpuri cerești din apropierea 
noastră. În realizarea acestor animații, astronomii Stuart Lowe
si Chris North, au luat în calcul efectele câmpurilor 
gravitaționale întâlnite pe aceste planete, precum și alți factori 
secundari. 

Luna are o gravitație de doar 17% din cea a Pământului. Dacă 
am avea ocazia să sărim pe satelitul nostru natural ne
înălța la 3 metri, iar săritura ar dura 4 secunde. 

Pe Marte o săritură nu ne-ar duce foarte sus, am ajunge la 
metru iar durata saltului ar fi de 2 secunde.

P
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Iată cât de sus am putea sări, la propriu, 
pe alte planete din Sistemul Solar, datorită 

Radu Ungureanu 

vă pentru o clipă din ceea ce faceți și… săriți. 
Și cât timp a durat?  

e la o jumătate de 
metru, iar durata sa este de o secundă. Însă dacă am putea 

și să refacem experimentul? Cu 
și forță în altă parte în Sistemul Solar lucrurile ar sta puțin 

 

ție care ne arată cât 
o simplă săritură dacă ne-am afla 

și alte corpuri cerești din apropierea 
ții, astronomii Stuart Lowe 

si Chris North, au luat în calcul efectele câmpurilor 
ționale întâlnite pe aceste planete, precum și alți factori 

ție de doar 17% din cea a Pământului. Dacă 
am avea ocazia să sărim pe satelitul nostru natural ne-am putea 

 

ar duce foarte sus, am ajunge la 1 
metru iar durata saltului ar fi de 2 secunde. 

 

Gravitația de pe Pluto este de doar 6% din cea a Pământului. O 
săritură aici ne-ar duce la o înălțime de 7.6 metri și ar dura 10 
secunde. 

 
În schimb,o săritură pe satelitul lui Saturn, Enceladus, ar fi o 
adevărată provocare. Ineditul nostru experiment ar dura un 
minut întreg, timp în care am ajunge la 42.6 metri.
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În schimb,o săritură pe satelitul lui Saturn, Enceladus, ar fi o 
adevărată provocare. Ineditul nostru experiment ar dura un 
minut întreg, timp în care am ajunge la 42.6 metri. 
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sursa:cosmos-book.github.io/,  sciencealert.com/ 

                      

Galileo Galilei. Explorarea unui Univers 
secret 

         În pofida opoziţiei Bisericii, astronomul, 
matematicianul şi fizicianul italian Galileo a pus bazele 
ştiinţei moderne. 

alileo s-a născut într-o familie scăpătată, ce aparţinea 
mici nobilimi italiene. Tatăl sau ar fi voit că Galileo să 
se facă negustor, dar recunoscându-i talentele, l

să studieze medicină la Pisa. Nereuşind să obţină o bursă 
a dovedit că un pendul de o anumită lungime oscilează cu o 
frecvenţa constantă, indiferent de amplitudinea mişcării 
nevoit să părăsească studiile înainte de a obţine licenţă. 
A continuat experienţele acasă, inventând balanţa
scriind un tratat care i-a adus un post de conferenţiar în 
matematici la Pisa. Trei ani mai târziu, în 1592, i s
catedră de matematici de la Padova. Acolo, timp de 18 ani, a 
pus bazele dinamicii – ştiinţă care studiază mişcarea
sub acţiunea diferitelor forţe – deşi povestea că ar fi aruncat 
greutăţi de pe Turnul înclinat din Pisa nu este decât o legendă. 
Muncă lui Galileo depindea de telescop, inventat în 1608 de un 
fabricant de ochelari olandez şi perfecţionat de Gal
următor.  Una dintre primele descoperiri ale lui Galileo a fost cu 
privire la cei patru sateliţi ai lui Jupiter, descoperire care a 
contribuit la subminarea concepţiei geocentrice. Şi
descoperirea în 1610, anul în care a părăsit Pad
deveni filozoful şi matematicianul ducelui de Toscana, Cosimo 
ÎI de’Medici. Trei ani mai târziu, a scris un mic tratat despre 
petele de pe Soare. A observat de asemenea formă ovală a lui 
Saturn şi fazele planetei Venus, dovadă că gravita în ju
Soarelui.  
Galileo şi-a retractat teoriile ştiinţifice în faţă Inchiziţiei, la 
Roma, în 1633.  

Și totuşi se mişcă. 

 Galileo sprijinise teoria lui Copernic întreagă s
temându-se însă că nu cumva, ca şi înaintaşul 
ridiculizat şi izgonit cu fluierături”. În 1613, provocat la o 
dispută între comeseni la cină, a scris o scrisoare deschisă prin 
care îl susţinea pe Copernic şi după care Biserica s
atac. În 1616, Papalitatea a denunţat teoriile lui Copernic. 
Galileo, convocat la Roma, a primit ordin să nu predea nouă 
ştiinţă. Nu a mai publicat nimic până în 1632, când i
Dialog despre cele două sisteme principale ale lumii, care 
contrazicea irefutabil Universul aristocratic. 
În 1633, Galileo a fost silit de Inchiziţie, la Roma, să
retracteze ideile şi s-ar putea să fi şoptit, la sfârşitul procesului, 
cuvintele sfidătoare „Eppur şi muove” („Şi totuşi se mişcă”) cu 
privire la Pământ. A fost condamnat la arest la domiciliu; s
îmbolnăvit şi, după ce a orbit, s-a sfârşit
http://Adi Intrebare, Sursa orientativa: Reader’s Digest 

 

G
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ÎI de’Medici. Trei ani mai târziu, a scris un mic tratat despre 
petele de pe Soare. A observat de asemenea formă ovală a lui 
Saturn şi fazele planetei Venus, dovadă că gravita în jurul 

a retractat teoriile ştiinţifice în faţă Inchiziţiei, la 

Galileo sprijinise teoria lui Copernic întreagă sa viaţă, 
şi înaintaşul săi, să „fie 
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care îl susţinea pe Copernic şi după care Biserica s-a repezit la 
atac. În 1616, Papalitatea a denunţat teoriile lui Copernic. 

a Roma, a primit ordin să nu predea nouă 
ştiinţă. Nu a mai publicat nimic până în 1632, când i-a apărut 
Dialog despre cele două sisteme principale ale lumii, care 
contrazicea irefutabil Universul aristocratic.  

la Roma, să-şi 
ar putea să fi şoptit, la sfârşitul procesului, 

cuvintele sfidătoare „Eppur şi muove” („Şi totuşi se mişcă”) cu 
privire la Pământ. A fost condamnat la arest la domiciliu; s-a 

a sfârşit în 1642.  

                      

Nova roşie luminoasă din 
Galaxia Messier 101

(editorial) 
 

Prof.  Dumitru Ciprian VÎNTDEVARĂ
  
 Pe 10 februarie 2015 la Observatorul Astronomic al 
Muzeului "Vasile Pârvan" din Bârlad, s
descoperire ştiinţifică istorică pentru astronomia 
românească. Este vorba despre nova roşie luminoasă din 
galaxia Messier 101, un obiect extrem de rar şi foarte puţin 
studiat până în prezent.1 
 Raportat iniţial ca o posibilă supernovă cu denumirea 
PSN J14021678+5426205, s-a dovedit mai târziu că este cu 
totul altceva: o novă şi nu una obişnuită, ci luminoasă roşie, o 
categorie foarte rară de nove ce se formează în general în urma 
fuzionării a două stele din secvenţa principală.
 Descoperirea s-a realizat în noaptea de 10 spre 11 
februarie 2015, când în urma observaţiilor făcute cu ajutorul 
telescopului principal 2 , s-a constatat că pe ultimul braţ al 
galaxiei Messier 101 a apărut o nouă stea, cu magnitudinea 
16.5. 3  După verificări atente, poziţia noului obiect a fost 
raportată la Biroul Central de Telegrame Ast
confirmată de către neozeelandezul Stu Parker, ce a utilizat un 
telescop din Spania.4 
 Galaxia Messier 101, este situată la o distanţă de 
aproximativ 21 milioane de ani lumină, pe teritoriul constelaţiei 
Ursa Mare. Mai poartă numele şi de Pinwheel Galaxy.
  

Imaginea nr.1 - Poziţia între marcaje a noului obiect pe ultimul braţ al 
galaxiei Messier 101

  

                                                             
∗ Muzeograf, coordonator al Planetariului şi al Observatorului 

Astronomic din cadrul Muzeului “Vasile Pârvan” Bârlad.
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Luminous_red_nova
2 Newton 200/800 mm (f/4), pe montură ecuatorială EQ6, cameră CCD 

ATIK 320E, roată de filtre şi filtre (LRGB). 
3 Magnitudinea a fost măsurată cu ajutorul programului astrometrica. 

Vitaly Goranskij (autorul articolului: http://www.vgoranskij.net/lrn2015
m101.pdf), a analizat cadrul original din data descoperirii, realizând o reducere 
fotometrică după propriul standard şi a ajuns la concluzia că magnitudinea 
LRN-ului în momentul descoperirii a fost de 17.5.

4
http://www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/followups/J14021678+5426205.html
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Pe 10 februarie 2015 la Observatorul Astronomic al 
Muzeului "Vasile Pârvan" din Bârlad, s-a realizat o 
descoperire ştiinţifică istorică pentru astronomia 

Este vorba despre nova roşie luminoasă din 
galaxia Messier 101, un obiect extrem de rar şi foarte puţin 

Raportat iniţial ca o posibilă supernovă cu denumirea 
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ltceva: o novă şi nu una obişnuită, ci luminoasă roşie, o 
categorie foarte rară de nove ce se formează în general în urma 
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a realizat în noaptea de 10 spre 11 
rvaţiilor făcute cu ajutorul 

a constatat că pe ultimul braţ al 
galaxiei Messier 101 a apărut o nouă stea, cu magnitudinea de 

După verificări atente, poziţia noului obiect a fost 
raportată la Biroul Central de Telegrame Astronomice şi ulterior 
confirmată de către neozeelandezul Stu Parker, ce a utilizat un 

Galaxia Messier 101, este situată la o distanţă de 
21 milioane de ani lumină, pe teritoriul constelaţiei 

de Pinwheel Galaxy. 

 
Poziţia între marcaje a noului obiect pe ultimul braţ al 

galaxiei Messier 101 

Muzeograf, coordonator al Planetariului şi al Observatorului 
Astronomic din cadrul Muzeului “Vasile Pârvan” Bârlad. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Luminous_red_nova 

pe montură ecuatorială EQ6, cameră CCD 

Magnitudinea a fost măsurată cu ajutorul programului astrometrica. 
://www.vgoranskij.net/lrn2015-in-

), a analizat cadrul original din data descoperirii, realizând o reducere 
fotometrică după propriul standard şi a ajuns la concluzia că magnitudinea 

ului în momentul descoperirii a fost de 17.5. 

 
http://www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/followups/J14021678+5426205.html 
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 În urma confirmării de către Stu Parker, că într-adevăr 
există un nou obiect în dreptul galaxiei Messier 101, 
observatoare astronomice mari din lume, cum ar fi: Large 
Binocular Telescope, Palomar, Spitzer, etc şi-au îndreptat 
atenţia către acest obiect. A urmat o perioadă în care nimeni nu 
a putut spune clar natura obiectului.  
 

 
 

Imaginea nr. 2 Un nou cadru cu PSN J14021678+5426205 realizat în 
data de 18 februarie 2015 la Observatorul Astronomic al Muzeului 

"Vasile Pârvan" din Bârlad 
 

 În primele studii preliminare s-a ajuns la concluzia că 
obiectul face parte din galaxia Messier 101, la o distanţă de 
aproximativ 21 milioane ani lumină. O altă concluzia a fost că 
noul obiect nu este o supernovă1. A circulat un timp ideea că 
este posibil să fie o stea variabilă sau o erupţie puternică a unei 
stele supergigante aflată în fază finală de evoluţie (impostor de 
supernovă). 
 La câteva zile după ce a fost raportată prezenţa noului 
obiect în dreptul galaxiei Messier 101 au apărut mai multe 
telegrame astronomice ce au făcut referire la coordonatele 
specificate în raportul ştiiţific. Mai mult de atât, o mulţime de 
observatoare astronomice au semnalat că noua stea apare în 
imaginile din arhivă, ceea ce ne duce la concluzia că obiectul a 
apărut cu mult timp înainte de data 10 februarie 2015, dar până 
la această dată nu a apărut nici o telegramă care să facă referire 
la acest obiect. 
 Tocmai în data de 11 martie 2015, a apărut o nouă 
telegramă emisă de Special Astrophysical Observatory, Russia, 
ce confirmă spectrografic că noul obiect, raportat cu denumirea 
PSN J14021678+5426205 este un obiect foarte rar: novă roşie 
luminoasă (LRN).2 

 
NATURA NOULUI OBIECT DESCOPERIT ÎN 

DREPTUL GALAXIEI MESSIER 101 
 
 La un an de la această descoperire, o echipă formată 
din oameni de ştiinţă din Rusia au emis pe 28 ianuarie 2016 o 

                                                             
1 http://www.astronomerstelegram.org/?read=7082 
  http://www.astronomerstelegram.org/?read=7079 
  http://www.astronomerstelegram.org/?read=7072 
  http://www.astronomerstelegram.org/?read=7070 
  http://www.astronomerstelegram.org/?read=7069 
  http://www.astronomerstelegram.org/?read=7063 
2 http://www.astronomerstelegram.org/?read=7206 

nouă telegramă3 , şi de asemenea au finalizat de redactat o 
lucrare ştiiţifică foarte interesantă, ce explică detaliat natura 
acestui obiect descoperit la Bârlad4.  
 Atât în noua telegramă cât şi în articolul ştiinţific 
amintit confirmă că această descoperire aparţine Obsevatorului 
Astronomic al Muzeului "Vasile Pârvan" din Bârlad. 
 Una din concluzii este că nova roşie luminoasă din 
galaxia Messier 101 s-a manifestat în parametri extremi: o 
durată de erupţie maximă, o amplitudine a erupţiei minimă, şi o 
luminozitate maximă posibilă pentru acest tip. Se pare ca a fost 
un sistem binar format din două stele gigante, angrenate pe o 
orbită ce a dus în final la unirea/fuzionarea lor. În urma acestui 
proces a rezultat o stea roşie supergigantă / hipergigantă, ceva 
asemănător cu Mu Cephei sau VY Canis Majoris din galaxia 
noastră. 
 Este interesant faptul că în urma studiilor arhivelor 
marilor observatoare astronomice din lume, dar şi al 
observatoarelor mai mici, sau a imaginilor realizate de 
astronomi amatori, s-a constatat că acest obiect din galaxia 
Messier 101 ar fi apărut din anul 1993, cu episoade mai scurte 
sau mai lungi de erupţie până în anul 2015, când a fost de fapt şi 
descoperit. 
 

Data Magnitu-
dinea 
 

Sursa / Arhivă 

15 aprilie 1993 22 POSS II, Kodak IIIaJ 
martie 2003 21.2 SDSS, ATel 7082 
25 noiembrie 2011 20.95 R. Pecce, Flickr.com 
6 ianuarie 2012 20.97 ATel 7069, LBT 
Februarie 2012 21.06 T. Hankock, RGB images 
20 martie 2012 21.74 D. Hartmann, Astrobin 
10 mai 2012 21.35 O. Bryzgalov, Flickr.com 
26 mai 2012 21.27 O. Bryzgalov, Flickr.com 
1 februarie 2013 - ATel 7070, PTF 
aprilie 2013 20.50 Z. Orbanic, Flickr.com 
5 martie 2013 20.4 R. Ple, Flickr.com 
29 iunie 2013 20.5 C. Frenzi, Flickr.com 
11 noiembrie 2013 20.73 S. Furlong, Flickr.com 
7 iunie 2014 19.78 ATel 7069, LBT 
10 noiembrie 2014 - ATel 7070, PTF 
13 noiembrie 2014 16.40 K. Itagaki, CBAT 
19 ianuarie 2015 18.80 ATel 7069, LBT 
20 ianuarie 2015 18.50 K. Itagaki, CBAT 
10 februarie 2015 17.50 C. D. Vîntdevară, 

discovery 

 
Tabelul nr.1 Observaţiile din arhivele astronomilor amatori dar 
şi din baza de date a marilor observatoare astronomice ale 
lumii, până la data descoperirii5. 
  

                                                             
3 http://www.astronomerstelegram.org/?read=8599 
4 http://www.vgoranskij.net/lrn2015-in-m101.pdf 
5În urma raportării descoperirii a unui nou obiect în dreptul galaxiei 

Messier 101, astronomii şi oamenii de ştiinţă au căutat imagini mai vechi din 
arhivă cu această galaxie, lucru care de altfel a dus la descoperirea faptului că 
acestă novă roşie luminoasă a apărut cu foarte mult timp înaite de a fi efectiv 
descoperită. Rămâne totuşi întrebarea, de ce pe o perioadă aşa lungă de timp nu 
a fost nimeni care să raporteze prezenţa acestei nove? Se pare că cei de la 
Palomar Tranzit Factory, au dat acestui tranzient id-ul: iPTF13afz, cel mai 
probabil numele a fost atribut după data de 10 februarie 2015. Mai trebuie 
precizat faptul că obţinerea creditului de descoperitor se acordă celui care 
raportează primul, urmat desigur cu emiterea unei telegrame astronomice: 
http://www.astronomerstelegram.org/. 
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 Din momentul apariţiei, anul 1993 şi până la data 
descoperirii LRN-ul a evoluat de la magnitudinea 22 la 17.50. 
Acest lucru se explică prin faptul că cele două stele 
gigante/supergigante1 din secvenţa principală s-au apropiat din 
ce în ce mai mult una de alta, iar datorită forţelor mareice 
puternice, combinată cu forţa centrifugă2 se formează un înveliş 
comun de materie, ce apare cu mult timp înainte de 
contopirea/fuzionarea companionilor. 
 În comparaţie cu alte nove roşii descoperite, cel mai 
bun exemplu este V838 monocerotis 3  din galaxia noastră, 
LRN-ul din M 101 a evoluat cu o strălucire record, având o 
magnitudine absolută măsurată la prima erupţie de la începutul 
lunii noiembrie 2014 de -12.73, şi -11.65 la a doua erupţie, în 
februarie 2015 când a fost descoperit. 
 În noiembrie 2014 are loc unirea nucleelor, aşa se 
explică prima erupţie, care de fapt este şi cea mai strălucitoare, 
apoi urmează o perioadă de declin a strălucirii. În februarie 
2015 când a fost descoperit are loc a doua erupţie de o 
intensitatea mai mică, dar destul de luminoasă4. În tot acest 
timp sistemul binar creşte în diamentru, în special după prima 
erupţie. Raza acestui sistem (cu tot cu învelişul comun) a 
crescut foarte mult. De la 400 Rʘ5 în iulie 2014, 3300 Rʘ în 
februarie 2015, iar în iulie 2015 era 4700 Rʘ 6 . Masa 
componentelor sistemului a fost estimată la 40 - 50 Mʘ

7 . 
Desigur aceste valori nu sunt foarte precise din cauza structurii 
complexe a rezidului erupţiei. 
 Concluzii: 
 LRN-ul din M 101 a apărut într-o regiune a galaxiei 
asociate clasei spectrale OB şi este un sistem uriaş, a cărui 
componentă luminoasă părăseşte secvenţa principală, devenind 
în final o stea hipergigantă roşie. În ciuda acestor dimensiuni, 
această stea nu va deveni în viitorul apropiat o supernovă 
datorită faptului că are suficient hidrogen rezultat în urma 
combinării companionilor ce îi va asigura energia necesară 
fuzionării nucleare. Dimensiunile foarte mari se mai pot 
explica, (cu excepţia acumulării materiei din două stele), şi prin 
apariţia undelor de şoc rezultate în urma unirii nucleelor şi a 
reaşezării straturilor, lucru care de altfel a generat a doua erupţie 
(februarie 2015). 

                                                             
1  Nova Roşie Luminoasă din galaxia Messier 101 s-a format prin 

contopirea două stele din secvenţa principală aflate în regiunea de stele din clasa 
spectrală OB 

2 Mişcarea de rotaţie a companionilor angrenaţi pe o orbită în jurul 
centrului comun de masă, a fost din ce în mai mare pe măsură ce s-au apropiat, 
dar "ciocnirea" lor s-a produs la o viteză mică (ciocnire lentă). 

3 https://en.wikipedia.org/wiki/V838_Monocerotis 
4 A doua erupţie este neobişnuit de strălucitoare. Erupţiile secundare au 

fost deasemenea observate şi la V838 Monocerotis, dar cu o amplitudine mult 
mai joasă. Se explică prin generarea unor unde de şoc rezultate în urma 
fuzionării nucleelor sau a reaşezării straturilor stelei după ce s-a finalizat unirea 
companionilor. Se pare ca existenţa celei de-a doua erupţie a dus la descoperirea 
novei, deoarece în prima erupţie obiectul nu a fost raportat. După ultimul 
maxim sau mai obsevat emisii puternice în H alpha. Vezi graficul nr.7 din data 
11.06.2015 de la pagina 20 din articolul: http://www.vgoranskij.net/lrn2015-in-
m101.pdf 

5 Raza solară: https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_radius 
6 Una din cele mai cunosute hipergigante roşii este steaua VY Canis 

Majoris are un diamentru de aproximativ 1400 - 1500 Rʘ şi o masă de 20 - 25 
Mʘ. 

7 Masa solară: https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_mass 

 În comparaţie cu alte nove roşii descoperite, cea din 
galaxia Messier 101 a doborât toate recordurile posibile pentru 
categoria sa, atât ca durată a erupţiei (peste 153 de zile), cât şi 
ca strălucire (magnitudinea absolută -12.75). Steaua a fost 
descoperită la a doua erupţie care a urmat la trei luni de la 
primul maxim. La maximul celei de-a doua erupţie, steaua era 
încadrată în clasa spectrală K2 I şi peste trei luni, când 
temperatura a scăzut a ajuns în clasa spectrală M2 I. 
 În spectrul K2 I s-a detectat emisia de H-alpha, liniile 
puternice Ba II şi Na I în profilul P Cyg şi o foarte puternică 
absorţie din liniile de metale (Fe I, Ti I, Cr I şi Mg I). Formarea 
unui asemenea spectru este categoric asociată cu existenţa unui 
înveliş absorbant de materie expulzată în urma undei de şoc de 
la prima erupţie8. Evoluţia spectrală este caracteristică novelor 
roşii, iar concluzia este cât se poate de clară: obiectul descoperit 
la Observatorul Astronomic al Muzeului "Vasile Pârvan" din 
Bârlad este o novă roşie luminoasă (LRN). 
 În încheirea acestui articol doresc să precizez că acestă 
descoperire marchează un moment istoric nu numai pentru 
oraşul Bârlad, dar şi pentru astronomia românescă a anului 
2015. A fost rezultatul unui şir lung de activitate pe partea de 
astrofotografie şi cercetare, dar şi a unei puternice dorinţe de a 
demonstra că orice este posibil atunci când vrei şi îţi doreşti cu 
adevărat să realizezi ceva deosebit.   
 Trebuie să recunoaştem că această descoperire este şi 
rezultatul unor situaţii ce s-au derulat incredibil de favorabil 
pentru echipa observatorului astronomic din Bârlad. 
 
Bibliografie: 
 
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Luminous_red_nova#cite_note-4 
2. http://www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/followups/J14021678+5426205.html 
3. http://www.rochesterastronomy.org/sn2015/snname.html 
4.http://www.coelum.com/news/unaltra-supernova-in-m101-no-ma-controllate-
i-vostri-archivi 
5.https://astrobarlad.wordpress.com/2015/03/24/o-descoperire-istorica-realizata-
la-observatorul-astronomic-din-cadrul-muzeului-vasile-parvan-din-barlad/ 
7.http://www.astronomerstelegram.org/?read=7082 
8.http://www.astronomerstelegram.org/?read=7079 
9.http://www.astronomerstelegram.org/?read=7072 
10.http://www.astronomerstelegram.org/?read=7070 
11.http://www.astronomerstelegram.org/?read=7069 
12.http://www.astronomerstelegram.org/?read=7063 
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14. http://www.vgoranskij.net/lrn2015-in-m101.pdf 

 
 

EDITORIAL. LUMINOS RED NOVA FROM 101 MESSIER GALAXY 
 

 A historical premiere of the Astronomical Observatory of „Vasile 
Pârvan” Museum from Bârlad, Romania. On the 10th of February 2015 we have 
discovered a new object in the direction of the 101 Messier Galaxy (Pinwheel 
Galaxy). After prudent tests, the position of the new object has been reported to 
the Central Bureau for Astronomical Telegrams and then certifed by Stu Parker, 
an amateur astronomer from New Zealand, using a Spanish telescope. 
 The preliminary studies revealed that the object is part of the 101 
Messier Galaxy, positioned at 21 millions light years away. Another conclusion 
was that the new object is not a supernova (watch the links  below). For a while 
has been speculated the idea that it could be a variable star or a great eruption of 
a supergiant star in a final evolution phase (supernova impostor). 
 The LRN in M 101 has emerged in the spiral galaxy in the region of 
the OB-star association and is a massive system, the bright component of which 
leaves the main sequence of the Color Magnitude diagram toward the red side. 

                                                             
8 http://www.vgoranskij.net/lrn2015-in-m101.pdf 
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Over 11 years prior to the outburst, the brightness of the system gr
increased 
 As the brightness increase before the outburst takes place when the 
components move closer and the common envelope forms, we identify this 
event with the merger of the components in the massive system. The star had an 
unusual light curve with two peaks of luminosity. The star was discovered in the 
second outburst that followed three months after the rst maximum, in which it 
attained the visual absolute magnitude -12.75. In the second outburst maximum, 
the star spectrum was classied as ∼K2 I and in three months it evolved with the 
temperature decrease to ∼M2 I. 
 The weak TiO molecular bands can be seen in the M2 I spectrum. 
The spectral development is characteristic for red novae and leaves no doubt 
about the classication. 

                      

Cosmosul fără Gravitație
 

Immanuel Velik
Motto: 

„Nu există spațiu curbat… (există) doar mintea umană care nu poate înțelege 

infinitul și eternitatea! Dacă relativitatea ar fi înțeleasă de creatorul ei, atunci 

el ar obține Nemurirea, chiar și cea fizică… ceea ce, cred eu, i

Newton a înțeles că Secretul Cosmic constă în aranjamentul geometric și 

mișcarea corpurilor celeste. El a recunoscut că în Univers există Suprema Lege 

a Armoniei. Spațiul curb este haos, iar haosul nu e muzică. Einstein este 

mesagerul timpului haotic. Nu am nimic cu domnul Einstein… a făcut multe 

lucruri bune, multe dintre ele urmând sa devină parte a muzicii. O să

să-i explic că eterul există, și că particulele lui sunt ceea ce ține Universul în 

armonie și viața în Eternitate.”  

„Orice este electricitate. Mai întâi a fost Lumina… sursa fără sfâr

iese materia este distribuită în 

toate formele care reprezintă 

Universul și Pământul, cu toate 

formele lui de viață.” 

„Întunericul este adevărata față 

a Luminii, pe care noi nu o 

vedem. Eu sunt electricitate. 

Mai exact, eu sunt electricitate 

în formă umană… toți suntem, 

dar nu o știm.” 

„Dacă vrei să descoperi secretele Universului gândește în termeni de energie, 

frecvență și vibrație.” Nikola Tesla 

I. Teoria ce stă la baza acestei lucrări: Gra
fenomen electromagnetic 

Nu există o relație gravitațională între orbitele inițiale ale 
planetelor și sateliții acestora. Fenomenele electrice de atracție, 
respingere, și rotația axială proprie a câmpului electromagnetic 
reglementează mișcările acestora. Teoria Lunii care nu „cade”, 
atrasă fiind de Pământ, datorită presupusei sale mi
(de revoluție) ce descrie o linie dreaptă de-
traiectorii precise, nu poate fi comparată cu fenomenul de 
cădere a obiectelor aflate în atmosfera terestră… aceste două 
ipoteze sunt fundamentate de Teoria newtoniană a Gravita

Alături de multe alte aspecte importante descoperite în urma 
studierii misterioaselor fenomene de mişcare ale corpurilor în 
Univers (enumerate la sfârșitul acestei lucrări dar prezentate pe 
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și eternitatea! Dacă relativitatea ar fi înțeleasă de creatorul ei, atunci 

ține Nemurirea, chiar și cea fizică… ceea ce, cred eu, i-ar face plăcere. 

țeles că Secretul Cosmic constă în aranjamentul geometric și 

șcarea corpurilor celeste. El a recunoscut că în Univers există Suprema Lege 

țiul curb este haos, iar haosul nu e muzică. Einstein este 

m nimic cu domnul Einstein… a făcut multe 

lucruri bune, multe dintre ele urmând sa devină parte a muzicii. O să-i scriu ca 

și că particulele lui sunt ceea ce ține Universul în 

întâi a fost Lumina… sursa fără sfârșit din care 

ște în termeni de energie, 

I. Teoria ce stă la baza acestei lucrări: Gravitația este un 

ție gravitațională între orbitele inițiale ale 
și sateliții acestora. Fenomenele electrice de atracție, 
și rotația axială proprie a câmpului electromagnetic 

care nu „cade”, 
atrasă fiind de Pământ, datorită presupusei sale mișcări inerțiale 

-a lungul unei 
traiectorii precise, nu poate fi comparată cu fenomenul de 

n atmosfera terestră… aceste două 
Teoria newtoniană a Gravitației. 

Alături de multe alte aspecte importante descoperite în urma 
studierii misterioaselor fenomene de mişcare ale corpurilor în 

tei lucrări dar prezentate pe 

larg într-o altă lucrare, Worlds In Collision
Lumilor), următoarele aspecte, situaţii sunt incompatibile 
cu Teoria Gravitației: 

• Compușii care alcătuiesc atmosfera (azotul, oxigenul, argonul 
și alte gaze) nu sunt priviți de oamenii de știință ca un 
compozit, ci ca un amestec… acești compuși se găsesc în 
proporții egale în diferitele straturi ale atmosferei, în ciuda 
diferențelor mari dintre masele lor specifice. Explicația 
acceptată de știință este următoarea: „
rapizi păstrează bine închegat acest amestec de gaze, astfel 
încât, cu excepția vaporilor de apă, compoziția atmosferei este 
aceeași pe toată întinderea Troposferei, până la înălțimea 
maximă atinsă de aceasta.” 

Această explicație nu poate fi adevărată. Dacă ar fi fost 
adevărată, atunci, în momentele de acalmie a vântului, azotul ar 
trebui să aibă o mișcare ascendentă, în timp ce oxigenul ar 
trebui să coboare spre sol, urmat apoi de argon. În cazul în care 
mișcările maselor de aer sunt cauzate de diferen
dintre aerul cald și cel rece, diferența de greutate dintre gazele 
mai grele, aflate la mare altitudine, și gazele ușoare, aflate la 
altitudini inferioare, ar trebui să creeze furtuni sau mi
mase mari de aer care ar coborî la altitudinile joase numai după 
ce curenții de aer vor fi transportat fiecare dintre aceste gaze în 
straturile atmosferice corespunzătoare, în conformitate cu legea 
gravitației sau cu greutatea lor specifică. Cu toate acestea, 
respectivul fenomen nu se petrece. 

Atunci când anumiți piloți de aeronave și
convingerea că există în aer „anumite bule de gaze nocive
oamenii de știință au răspuns: „Nu există «bule de gaze nocive». 
Niciun gaz, și niciun alt amestec probabil de gaze nu au, la 
temperaturi și presiuni normale, aceeași densitate cu cea a 
aerului. Prin urmare, o bulă de gaze străine prezentă în 
atmosferă s-ar înălța, precum un balon, sau ar coborî, precum 
se scufundă piatra în apă.” Atunci, având în vedere această 
explicație, de ce gazele atmosferice nu se separă unul de 
celălalt, în conformitate cu masa (greutatea) specifică 
fiecăruia?! 

• Ozonul, deși mai greu decât oxigenul, este absent în straturile 
inferioare ale atmosferei (este prezent doar în cele superioare) 
nu se supune „efectului de omogenizare atmosferică, produs de 
vânturi.” Prezența sa (doar) în atmosfera superioară sugerează 
că ar trebui să găsim oxigenul la altitudini superioare celor la 
care există ozonul: „Deoarece oxigenul este mai pu
decât ozonul, acesta va tinde să se ridice la înăl
mari.” Nimeni nu se întreabă de ce, datorită propriei sale 
greutăți, ozonul nu coboară și/sau de ce nu se amestecă cu alte 
gaze, datorită mișcării curenților de aer din atmosferă.

• Picăturile de apă ce alcătuiesc norii și ceața (milioane de tone 
de apă) sunt în suspensie la mulți kilometri deasupra solului 
deși apa este de 800 de ori mai grea decât aerul… norii și ceața 
sunt formate din picături de apă ce sfidează gravita
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• Chiar dacă elasticitatea perfectă este o calitate a moleculelor 
tuturor gazelor și, dacă mișcarea moleculelor este generată de o 
cauză mecanică, atunci gazele ar trebui să coboare spre sol 
datorită atracției gravitaționale dintre particule, dar și datorită 
atracției gravitaționale a Pământului. De asemenea, ar trebui să 
existe o pierdere de impuls ca rezultat al transformării unei părți 
din energia de mișcare în vibrație, datorită ciocnirii dintre 
molecule. Dar, din moment ce moleculele unui gaz aflat la o 
temperatură constantă, sau într-un mediu perfect izolat, nu se 
opresc din mișcare, este evident că o forță generată în urma 
coliziunilor le conduce această mișcare. Moleculele gazelor au 
tendința de a se separa una de cealaltă. Fenomenul de respingere 
dintre particulele de gaze și vaporii de apă contracarează 
fenomenul de atracție reciprocă a lor. 

• Greutatea atmosferei se schimbă în mod constant, așa după 
cum ne indică variațiile de presiune barometrică. Zone cu 
presiune barometrică scăzută nu sunt neapărat încercuite de 
centuri barometrice de înaltă presiune. Modificările aproape 
zilnice ale presiunii barometrice nu sunt explicabile de către 
principiile mecaniciste ale gravitației și efectului termic al 
radiației solare… cauza acestor variații este necunoscută. 

„Se cunoaște încă de acum două secole și jumătate că există, 
mai mult sau mai puțin, variații zilnice ale presiunii arătate de 
un barometru, culminând cu două maxime și două minime în 
decursul a 24 de ore. Imediat după ce Dr. Beal a inventat 
barometrul (1664-1665) s-a început această observare ce a 
generat nedumerire la fiecare stație meteo care a înregistrat, 
păstrat și studiat fenomenul, fără succes însă în găsirea unei 
explicații fizice complete a acestuia. Vorbind despre variațiile 
barometrului, zilnice sau nu, Lordul Rayleigh a spus: «Variația 
relativă a presiunii din ultimele zile, așa cum a fost ea 
observată în cele mai multe părți de pe suprafaţa Pământului, 
este încă un mister, iar toate tentativele de a le explica sunt 
iluzorii.»” 

Un maxim este la ora 10 dimineața, celălalt fiind la 10 seara; 
cele două minime sunt la 4 a.m, respectiv 4 p.m. Efectul generat 
de căldura solară nu poate explica nici orele la care apar 
maximele și nici orele de apariție ale minimelor acestor variații 
de presiune. În cazul în care presiunea atmosferică ar scădea 
(fără ca aerul să 
devină mai ușor) 
rezultând o 
expansiune pe 
orizontală datorată 
căldurii, ar însemna 
ca aceeași masă de aer 
să graviteze pe 
înălțime și să-și 
modifice forța de 
presiune, în raport cu diferitele ore ale zilei. 

Presiunea atmosferică cea mai scăzută este în apropiere de 
ecuator, având aceeași valoare de-a lungul acestuia. Cu toate 
acestea, înălțimea Troposferei este maximă în dreptul 

ecuatorului (aproximativ 18 km), mai mică la latitudini 
moderate, și de doar 6 km deasupra Polilor. 

• Reflectând la forma învelișului atmosferic al Pământului, 
Laplace a ajuns la concluzia că atmosfera, care se rotește cu 
aceeași viteză unghiulară ca și Pământul, și care se comportă ca 
un fluid, trebuie să aibă o formă lenticulară; axele sale polare și 
ecuatoriale ar trebui să aibă aproximativ 56.400 kilometri, 
respectiv 83.700 kilometri; la ecuator atmosfera ar trebui să se 
extindă cu mai mult de 34.000 kilometri deasupra solului. La 
asemenea distanțe față de sol, forța gravitațională a Pământului 
este egală cu forța centrifugă, datorită mișcării sale de rotație. 

În urma măsurării presiunii atmosferei terestre, măsurători 
bazate pe principiile gravitației, s-a dedus că atmosfera are doar 
18 kilometri înălțime… nu 34.000 de kilometri. 

Observațiile făcute asupra meteoriților și a aurorelor polare au 
condus la concluzia că atmosfera ajunge la o înălțime de 209 
kilometri (meteoriții), sau de peste 640 de kilometri (aurorele 
polare). Din măsurătorile radio a rezultat o înălțime de 
aproximativ 320 de kilometri. 

Iată cum două calcule, ambele bazate pe principiul gravitației, 
au condus la rezultate ce diferă extraordinar de mult: 18, 
respectiv 34.000 de kilometri. În plus, observațiile directe 
(meteoriți, aurore polare și unde radio) nu justifică nici ele 
diferențele calculate. 

• Cicloanele, caracterizate de o presiune atmosferică joasă și de 
vânturi ce suflă dinspre extremități spre centru, prezintă o 
mișcare de rotație inversă acelor de ceasornic, în emisfera 
nordică, și în sensul acelor de ceasornic, în cea sudică. Această 
mișcare a curenților de aer în turbioane ciclonice este, în 
general, explicată ca fiind un efect al mișcării de rotație a 
Pământului. 

Anticicloanele, caracterizate de o presiune atmosferică ridicată 
și de vânturi ce suflă dinspre centru spre extremități, prezintă o 
mișcare de rotație în sensul acelor de ceasornic, în emisfera 
nordică, și inversă acelor de ceasornic, în cea sudică. Mișcarea 
maselor de aer ce generează Anticicloanele nu a putut fi 
explicată și este considerată ca fiind o enigmă. 

Cicloanele și Anticicloanele sunt considerate mișcări de fluide 
ce au presiunea cea mai mare și/sau cea mai mica, în centrul lor 
baric. Din moment ce mișcarea Anticiclonului nu poate fi 
explicată prin principiile mecaniciste ale gravitației și rotației 
terestre, trebuie să concluzionăm că nici mișcarea Ciclonului nu 
are cum să fie explicată prin aceleași principii. 

• Suprafața uscatului în emisfera nordică este de trei ori mai 
mare decât suprafața uscatului din emisfera sudică. Greutatea 
medie a uscatului este de 2,75 ori mai marea decât cea a apei; 
luând în considerare masa oceanelor și a mărilor, precum și 
distribuția masei uscatului și, presupunând că adâncimea medie 
a mărilor și oceanelor în ambele emisfere este egală, atunci 
emisfera nordică (uscatul, până la nivelul mării) este mai grea 
decât emisfera sudică; masele de uscat aflate deasupra nivelului 
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mării sunt greutăți/sarcini suplimentare. Cu toate astea, iată că 
această distribuție inegală a maselor de uscat nu afectează 
poziția axei Pământului deoarece nu plasează numai emisfera 
nordică cu fața la Soare. O „forță moartă” cum e gravitația nu 
poate menține echilibrul unui Pământ rotund, încărcat inegal. 
De asemenea, distribuția sezonieră a gheții și a zăpezii, alături 
de procesul de topire a acestora, când într-o emisferă, când în 
cealaltă, sunt fenomene naturale ce ar trebui să interfereze 
dinamic cu starea de echilibru a Pământului… Este evident că 
așa ceva nu se petrece (și) în realitate. 

• Masele masivelor muntoase nu exercită o atracție 
gravitațională, aşa cum ar fi de aşteptat, conform teoriei 
gravitaționale. Influența celei mai mari mase de uscat de pe 
Pământ, lanțul himalaian, a fost atent investigată, folosindu-se 
firul cu plumb, pe teritoriul Indiei. Dar firul cu plumb nu a fost 
deviat așa cum arătaseră calculele inițiale bazate pe Teoria 
Gravitaţiei. „Forța de atracție exercitată de binomul munte-sol, 
calculată conform teoriei gravitaționale, este considerabil mai 
mare decât ar fi fost necesar pentru a explica anomaliile 
observate. Mărturisesc că această concluzie m-a surprins foarte 
mult.” (G.B. Airy) Dincolo de această concluzie stingheritoare 
ia naștere ideea de Izostazie (fluctuația masei – n.tr.). 

Această ipoteză explică lipsa atracției gravitaționale a 
enormelor mase de lanțuri muntoase, în felul următor: se 
presupune că interiorul Globului trebuie să fie fluid, crusta 
terestră plutind pe acesta. Fluidul interior (magma) este mai 
greu, mai dens, în timp ce crusta cântărește mai puțin. În zona 
de suprafață în care există înălțimi muntoase trebuie să existe, 
de asemenea, și o proeminență situată dedesubt… masa acestei 
proeminențe cufundate în magmă trebuie să fie mai mică decât 
masa volumetrică a magmei dislocate. Modul în care se propagă 
undele seismice, împreună cu rezultatul calculului elasticității 
interiorului Pământului, conduc la concluzia că masa crustală 
trebuie să fie la fel de rigidă precum oțelul… dar dacă Pământul 
este solid până la o adâncime de 2.000 de mile (3.200 km), 
atunci crusta ar trebui să fie mai rigidă decât oțelul. Aceste 
concluzii contravin Principiului Izostaziei, ceea ce presupune că 
magma este localizată la mai puțin de 60 de mile (96 km) sub 
suprafață (conform Wikipedia, crusta are o grosime de 40 km). 
Așadar, există „o contradicție majoră între Izostazie și datele 
geofizice.” 

• Mările și oceanele exercită o forță gravitațională mai mare 
decât cea a uscatului, deși, în conformitate cu Teoria 
Gravitației, ar trebui să fie invers; de asemenea, nici Teoria 
Izostaziei nu poate explica această contradicție. Atracția 
gravitațională descrește pe măsură ce ne apropiem de linia de 
coastă a uscatului. În plus, forța gravitațională exercitată de apă 
are adeseori particularitatea de a fi mai mare acolo unde apa 
este mai adâncă. „În toată regiunea Golfului și în Caraibe, 
uniformitatea fenomenului gravitațional pare să ateste că 
anomaliile gravitaționale se manifestă mai puternic cu cât apa 
este mai adâncă.” 

Atât cât cercetările au putut să stabilească, și contrar a ceea ce 
se aştepta, mareele nu influențează firul cu plumb. Cercetările 

făcute asupra unui rezervor umplut cu apă, caz în care cantitatea 
de apă poate fi crescută sau redusă, nu au condus la rezultatele 
așteptate conform Teoriei Gravitaționale. 

• Conform Teoriei Gravitaționale, în loc ca presiunea 
atmosferică a Soarelui să fie de 27,47 ori mai ridicată decât cea 
a Pământului (masa Soarelui fiind mult mai mare), ea este cu 
mult mai mică… presiunea atmosferică a Soarelui nu variază în 

funcție de stratificarea 
atmosferei, așa cum e pe 
Pământ, ci prezintă un 
raport mult mai redus, 
situat între 1/10 și 1/1000 
din presiunea barometrică 
terestră; la baza stratului 
de inversie barometrică 
solară presiunea este de 
200 de ori mai scăzută față 

de presiunea atmosferică de la nivelul mării, de pe Pământ; În 
zona în care se manifestă fenomenul denumit „pată solară” 
valoarea presiunii barometrice este de zece mii de ori mai mică 
decât valoarea presiunii barometrice terestre. 

„Presiunea de radiaţie a luminii” este un termen științific prin 
care se urmăreşte să se explice presiunea atmosferică scăzută de 
pe Soare (radiaţia exercită o presiune asupra corpurilor care 
cad). La suprafața Soarelui presiunea luminii ar trebui să fie de 
2,75 mg/cm²; un corp cu o masă de 1 g și un volum de 1 cm³ va 
cântări 27,47 grame la suprafața Soarelui. Așadar, rezultă că 
atracţia exercitată de masa Soarelui este de zece mii de ori mai 
mare decât presiunea de radiaţie a luminii pe care el o emite. 
Reversul acestei ipoteze înseamnă că în cazul în care gravitația 
(forţa de atracţie) și presiunea atmosferică sunt calculate pentru 
mase foarte mici, presiunea ar fi mai mare decât gravitația. 
Presiunea acționează proporțional cu suprafața iar gravitaţia în 
raport cu volumul. În cazul în care acest lucru ar fi adevărat, de 
ce în petele solare presiunea atmosferică este cea mai scăzută, 
acolo unde emisia de lumină are cea mai scăzută intensitate?! 

• Datorită vitezei foarte mari a mișcării sale de rotație, Soarele 
(gazos) ar trebui să aibă axa ecuatorială mai mare decât cea 
polară… dar nu e așa. Soarele este de 1.000.000 de ori mai 
mare decât Pământul, însă ziua solară este de doar 26 de ori mai 
lungă decât cea terestră; la Ecuator, viteza sa de rotație este de 
peste 7.500 de km/h; la poli, viteza se apropie de zero. Cu toate 
acestea, forma discului solar este rotundă, nu ovală. 
Observațiile directe au relevat chiar și câteva mici deviații ale 
axei polare a Soarelui. Planetele prezintă și ele o mișcare de 
rotație la fel ca a Soarelui, ceea ce ar presupune exercitarea unei 
forțe de atracție ce ar trebui să fie perpendiculară pe axa polară 
(longitudinală) a Soarelui. 

Forța gravitaţiei care, teoretic, ar acționa în toate direcțiile nu 
explică forma sferică a Soarelui. Așa cum am văzut în secțiunea 
precedentă, gazele din atmosfera solară nu sunt supuse unei 
presiuni puternice ci uneia foarte reduse. Prin urmare, calculul 
conform căruia Soarele ar trebui să aibă o formă eliptică (dar 
este rotund) ar trebui să fie simplu de efectuat, dar nu dă un 
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rezultat corect. Din moment ce gazele sunt supuse unei presiuni 
gravitaționale foarte reduse, forța centrifugă (datorată mişcării 
de rotaţie) ar trebui să formeze un Soare destul de aplatizat. 

• În cazul în care planetele și sateliții au fost, odată, mase de 
minereu topit, așa după cum 
presupun teoriile 
cosmologice, nu s-ar fi putut 
obține formele lor sferice 
actuale…cu atât mai mult în 
cazul celor care nu se rotesc, 
precum Mercur, sau Luna 
(referindu-ne la stadiul 
cosmic primar). 

• Legile lui Kepler descriu mișcările planetelor ca depinzând 
numai de distanța lor față de Soare. Potrivit lui Newton, în 
această ecuație a mișcării trebuie să intre și masele Soarelui și 
ale planetelor. Orbitele planetare newtoniene diferă de cele 
kepleriene, calculate în mod empiric. Formula newtoniană 
conține o însumare a maselor (în loc înmulțire) și, având în 
vedere dimensiunea enormă a Soarelui, orbitele newtoniene ar 
trebui să nu difere în mod substanțial de cele kepleriene. 

• Perturbările orbitelor planetelor, datorită acțiunii reciproce a 
maselor lor, sunt explicate prin forțele de respingere și atracție. 
Manifestarea unei cât de mici anomalii orbitale, ce ar deplasa o 
planetă sau un satelit al acesteia cu câteva secunde de arc, ar 
trebui să aibă ca rezultat părăsirea acelei orbite. Se presupune că 
orbitele tuturor planetelor și sateliților nu au suferit schimbări 
ce s-ar datora acestor anomalii deoarece pare să existe o forță 
primordială ce menține acest echilibru. În ceea ce 
privește Teoria Gravitațională, în cadrul acesteia nu-și găsește 
loc o astfel de forță de echilibru. 

• Fenomenul de perturbare a orbitelor apare în cazul planetelor 
gigant, Jupiter și Saturn: între un minim (anii 1898-1899) și un 
maxim (anii 1916-1917) observate, a rezultat o diferență 
procentuală de 18%. Deoarece masele acestor planete nu au 
crescut simultan, această schimbare este de neînțeles din punct 
de vedere al Teoriei Gravitației, care impune principiul unei 
constante gravitaționale imuabile (invariabile). 

• Presiunea luminii emise de Soare ar trebui să modifice lent 
orbitele sateliților, împingându-i tot mai departe de orbitele lor 
inițiale… acționând în mod constant, această presiune ar trebui 
să aibă un efect de accelerare pe unitatea de masă, în raport cu 
starea lor inerțială, primară. Dar această modificare a orbitelor 
nu se produce; o forță de echilibru pare să anuleze această 
presiune inegală a luminii asupra stării lor primare, inițiale, cât 
și a celei actuale. 

• Soarele se mișcă prin spațiu cu o viteză de aproximativ 20 
km/sec, în raport cu stelele din apropiere. Această mișcare, 
conform lui Lodge, ar trebui să modifice excentricitățile 
orbitelor planetelor într-o măsură ce ar depăși cu mult valorile 
observate. 

• Mișcările periheliale ale lui Mercur și Marte, precum și cea a 
nodurilor lui Venus, diferă de ceea ce se calculează cu 
ajutorul Legii Gravitaţiei a lui Newton. Einstein a arătat modul 
în care teoria lui poate 
explica anomalia lui 
Mercur… cu toate 
acestea, excentricitățile 
mișcărilor lui Venus și 
Marte nu pot fi explicate 
prin formula lui Einstein. 

• Observațiile făcute încă 
de acum câteva secole au certificat existența unor fluctuații 
inexplicabile ale mișcării orbitei medii Lunare, fiind calculate în 
urma observării eclipselor. Aceste fluctuații au fost studiate de 
S. Newcomb: „Eu consider aceste fluctuații ca fiind cel mai 
enigmatic fenomen fizic, raportat la tot ceea ce înseamnă 
mișcare a corpurilor cerești… este foarte dificil de a-l explica 
prin acțiunea unor cauze cunoscute, astfel încât nu putem decât 
să presupunem că el apare datorită unei acțiuni a cărei natură 
ne este necunoscută.” Aceste fluctuații ale orbitei Lunare nu pot 
fi explicate de către forțele de gravitație exercitate de Soare și 
planete. 

• S-a constatat că „Puterea de recepție a undelor radio aproape 
se dublează, odată cu trecerea Lunii pe deasupra locului în 
care este situat observatorul… nu pare a fi rezonabil că efectul, 
relativ mic, al câmpului gravitațional asupra atmosferei 
Pământului (are loc o modificare a presiunii barometrică cu 
mai puțin de jumătate de procent) ar putea determina o 
modificare substanțială a stratului ionizat astfel încât să se 
poată produce asemenea modificări ale intensității recepției 
undelor radio.” 

Cu cât altitudinea crește (în Ionosferă în mod special) cu atât 
este mai bună recepția undelor radio; în orice caz, Luna nu 
poate avea un efect marcant asupra Ionosferei, fără a fi ea însăși 
un corp încărcat cu electricitate. Dacă Luna ar fi încărcată cu 
sarcină electrică, mișcarea descrisă de ea nu ar avea drept cauză 
doar forța gravitațională ce acționează între ea și Pământ. 

• Nici cozile cometelor nu respectă principiul gravitației, forma 
şi orientarea lor fiind rezultatul presiunii radiaţiei luminii solare 
şi a vântului solar. „Dincolo de orice îndoială, prezența cozilor 
cometelor este un secret profund… un mister al naturii; enorma 
«mătură» (de forma unei tije drepte și rigide) descrisă de coada 
unei comete atunci când aceasta atinge periheliul este o sfidare 
a legii gravitației… Ba mai mult, chiar a legilor cunoscute ale 
mișcării corpurilor.” (J. Herschel) 

„Încă de pe vremea lui Newton, ceea ce a nedumerit astronomii 
este faptul că în timp ce toate celelalte corpuri din Univers 
(atâtea câte cunoaștem) respectă Legea gravitației, cozile 
cometelor nu o fac… În mod clar, cometele sunt supuse unei 
puternice forțe de respingere care pulverizează materia ce le 
compune departe de Soare, cu viteze enorme.” (W.H. Pickering) 

astronomieastronomieastronomieastronomie    



 

        47474747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017 
       

 

• Modificarea vitezei unghiulare a cometelor (cometa Encke, de 
exemplu) nu este în acord 
cu calculele teoretice 
bazate pe Teoria 
Gravitațională. 

• După intrarea în 
atmosfera terestră, la circa 
200 km altitudine, 
meteoriții sunt deviați 
foarte puternic către est. De 
regulă, aceste devieri sunt atribuite maselor de aer din atmosfera 
superioară. La altitudinea de 45 km presiunea atmosferică ar 
trebui să fie „o mică fracțiune dintr-un milimetru coloană de 
mercur”. Pe de altă parte, viteza cu care meteoriții cad pe 
Pământ este cuprinsă între 15 și 75 km/sec… făcând o medie, 
rezultă o viteză de cca. 40 km/sec (peste 140.000 km/h). În 
cazul în care vânturile de 150 km/h ar sufla permanent la 
altitudinea la care meteoriții devin vizibili, nu ar fi posibil ca 
aceste mișcări ale atmosferei rarefiate să producă o deviere a 
unei pietre cu o viteză de 140.000 km/h. 

Apropiindu-se de Pământ, meteoriții încetinesc brusc și încep să 
se rotească… unii dintre ei sunt respinși înapoi, în spațiu. 
„Câțiva meteori dau impresia că ar pătrunde în atmosferă, apoi 
ricoșează de unde au venit.” 

• Pământul este un imens magnet… există curenți electrici în 
interiorul său, și este învelit de un anumit număr de straturi ale 
Ionosferei electrificate. Soarele are și el o sarcină electrică și 
poli magnetici; de asemenea, se consideră că petele solare sunt 
niște magneți puternici. Ionosfera este bombardată în 
permanență de particule ce sosesc de la Soare; petele solare 
influențează în mod activ magnetismul terestru, curenții 
electrici interiori, gradul de ionizare a Ionosferei, dar și 
aurorele. Așa după cum principiul gravitației nu lasă loc pentru 
manifestarea altor forțe în mișcările obișnuite ale mecanismului 
celest, aceste influențe evidente și permanente ale fluxului 
electromagnetic al Soarelui în câmpul magnetic terestru, asupra 
Ionosferei, aurorelor și curenților electrici interiori nu au cum să 
influențeze poziția Pământului în spațiu… și asta, de dragul 
menținerii integrității 
principiului 
gravitațional. 

Soarele și Luna, 
cometele, planetele, 
sateliții și meteoriții, 
toată oștirea cerească, 
aerul și apa, masivele 
muntoase și mareele 
marine, fiecare luate separat și toate luate împreună nu se supun 
„Legii Legilor” care, se presupune, nu prezintă vreo excepție. 

                                                   * * * 

Acestor dovezi empirice ale falsității legii gravitației li se mai 
adăugă și patru disfuncționalități, bine cunoscute, ale Teoriei 
Gravitaționale: 

• Gravitația acționează instantaneu. Laplace a calculat că, în 
scopul de a menține unitatea Sistemului Solar, atracția 
gravitațională trebuie să se propage cu o viteză de cel puțin 
cincizeci de milioane de ori mai mare decât viteza luminii. Un 
corp material are nevoie de un anumit timp pentru a acoperi o 
distanță oarecare. Așadar, gravitația sfidează timpul. 

• Materia acționează și acolo unde ea nu există, sau în absență, 
nefiind necesară prezența vreunui corp fizic. Acest lucru este o 
sfidare a noțiunii de spațiu cosmic. Newton era conștient de 
această problemă atunci când i-a trimis o scrisoare lui Bentley: 
„Această forță gravitațională ar trebui să existe dintotdeauna, 
să fie inseparabilă și esențială pentru materie, astfel încât un 
corp să poată acționa prin vid asupra altuia, aflat la o mare 
distanță, fără a exista o altă forță care (sau prin care) să 
transmită acțiunea de la unul la celălalt… pentru mine, acest 
concept reprezintă o mare absurditate, ceea ce mă face să cred 
că un om ce deține certe competențe în filozofia materialismului 
nu poate crede, vreodată, în el.” Leibnitz s-a opus Teoriei 
Gravitației tocmai din acest motiv. 

• Forța gravitațională nu poate fi modificată de un corp material 
(sau mai multe) și/sau de mediul prin care se propagă, oricare ar 
fi acesta, fiind întotdeauna egală cu inversul pătratelor 
distanțelor parcurse. „Gravitația este complet independentă de 
tot ceea ce influențează celelalte fenomene naturale.” (De 
Sitter) Această afirmație reprezintă o sfidare a principiilor care 
guvernează celelalte energii. 

• Fiecare particulă cosmică ar trebui să aibă tendința de a 
exploda, datorită masei infinite a Universului: o particulă este 
„trasă din toate părțile” de toată materia existentă în Univers. 

Observații suplimentare, cu privire la mișcarea corpurilor din 
Universul „gravitațional”: 

• Fiind adoptată de toate teoriile cosmogonice post-newtoniene, 
noțiunea de viteză tangențială de eliberare (viteza cosmică) sau 
inerția mișcării primare a planetelor și a sateliților a determinat 
apariția unor dificultăți conceptuale insurmontabile. Mișcarea 
retrogradă a anumitor sateliți reprezintă unul dintre aceste 
concepte-problemă. 

• Principiul gravitației cere 
ca toată materia din 
Cosmos să se 
adune/concentreze, ceea ce 
ar da naștere unei sfere. 
Acest lucru nu concordă cu 
observațiile spectrale ce 
sugerează că „Universul 
este în expansiune”. 

• „Un atom diferă de Sistemul Solar prin faptul că nu gravitația 
face ca electronii să orbiteze nucleul, ci electricitatea.” (B. 
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Russell) Această afirmație presupune că există principii diferite 
ce guvernează mișcarea corpurilor în Macrocosmos și 
microcosmos. 

                                                    * * * 

Newton a explicat principiul care stă la baza mișcării planetelor 
și sateliților, prin exemplul unei pietre aruncate orizontal de pe 
un munte. Aceasta trebuie să fie aruncată cu o asemenea forță, 
încât gravitația îi va curba traiectoria. Astfel, piatra se va învârti 
în jurul Pământului revenind exact în același loc, încă odată, 
pentru a-şi continua mişcarea pe aceeaşi traiectorie. 

Totuși, Newton recunoaște că „Nu trebuie să înțelegem că doar 
niște cauze mecanice ar putea da naștere atât de multor mișcări 
regulate”, invocând apoi și „un act al Providenței, ce alocă 
fiecărui satelit un impuls tangențial cu o forță care, împreună 
cu forța primară de atracție, creează o orbită.” (General 
Scholium to Book III of the Principia). 

Inerția impulsului tangențial, instantaneu apărută atunci când a 
luat naștere Sistemul Solar, nu s-a epuizat de eoni de timp, în 
ciuda forțelor de atracție dintre o planetă și satelitul ei, în ciuda 
faptului că Soarele atrage satelitul, îndepărtându-l de planeta-
mamă, în ciuda atracţiei altor corpuri împrăştiate prin spațiu 
(meteoriții, de ex.) Și asta, deși toate aceste forțe interplanetare 
acționează permanent. 

                                             * * * 

Teoria Gravitațională a lui Newton se consideră că a fost 
dovedită ca fiind reală datorită acțiunii mareelor. Studiind 
mareele, Newton a ajuns la concluzia că Luna are o masă egală 
cu 1/40 din masa Pământului. Calculele moderne, bazate 
pe Teoria Gravitației (neluându-se în calcul acțiunea mareelor), 
îi atribuie Lunii o masă egală cu 1/81 din masa Pământului. 

Cel mai mare triumf al Teoriei Gravitaționale a fost considerat 
descoperirea planetei Neptun (a cărei poziție a fost calculată 
simultan de Adams și Leverrier), observându-se perturbațiile 
traiectoriei lui Uranus. Apoi, în controversa ce a urmat privind 
întâietatea celui care a anunțat existența lui Neptun, s-a 
remarcat faptul că niciunul dintre cei doi savanți nu a fost 
adevăratul descoperitor deoarece ambii au calculat eronat 
distanța lui Neptun față de orbita lui Uranus. Cu toate acestea, 
chiar dacă calculele ar fi fost corecte, nu există vreo dovadă a 
faptului că gravitația acționează între Uranus și Neptun, și nu o 
altă energie. Atracția gravitațională scade cu pătratul distanței. 
Electricitatea și magnetismul acționează în același mod. Newton 
a greșit atunci când a afirmat că intensitatea câmpului magnetic 
scade odată cu cubul distanței. 

Constructul acestui Sistem al Lumii, pe care Newton îl prezintă 
cititorilor săi, stă la baza „Regulilor Raționamentului în filozofia 
naturală”. 

Prima regulă: „Trebuie admise ca și cauze ale lucrurilor 
naturale numai acelea care sunt adevărate și suficiente pentru 
a explica apariția tuturor lucrurilor.” 

Regula a doua: „Prin urmare, atât cât este posibil, acelorași 
efecte naturale trebuie să le atribuim aceleași cauze.” 

Cercetări teoretice și experimentale aprofundate vor fi necesare 
pentru a construi o nouă teorie în locul actualei Teorii a 
Gravitației. Pentru moment, iată câteva puncte de reper: 

• Forța de atracția dintre doi atomi neutri – fiecare atom este 
alcătuit din electricitate pozitivă și negativă și, deși neutru ca un 
întreg, acesta poate forma un dipol electric atunci când este 
supus unei forțe electrice. Astfel, în teoria prezentată aici, 
această atracție nu se datorează „proprietăților gravitaționale 
intrinseci” ale masei, ci proprietăților electrice, foarte bine 
cunoscute, ale forței de atracție. Doi dipoli se vor aranja astfel 
încât forța lor de atracție va fi mai mare decât forţa mutuală de 
respingere. 

• Inerția sau proprietatea nemișcării materiei – „Egalitatea 
dintre masa activă și pasivă sau, altfel spus, gravitația și inerția 
masei, reprezintă, în sistemul propus de Newton, o coincidență 
accidentală și remarcabilă… ceva de genul unui miracol. 
Newton însuși a declarat că a simțit ca atare.” (De Sitter) 

Conform lui Einstein, inerția și gravitația nu sunt două 
proprietăți diferite ale materiei, ci una și aceeași, dar observate 
din perspective diferite: un om aflat într-un lift tras în sus de 
către o frânghie invizibilă își va simți picioarele presate pe 
podeaua ascensorului și va crede că simte așa deoarece 
gravitația îl trage în jos. Un observator ce privește din exterior 
va gândi că de fapt se exercită un moment inerțial… mișcarea 
ascensională a liftului trebuie să depășească inerția omului stând 
în picioare, pe podeaua acestuia. Dacă omul aflat în lift lasă să-i 
cadă un obiect din mână, obiectul respectiv se va apropia de 
podea având o viteză accelerată, deoarece liftul este tras în sus; 
în schimb, observatorul exterior va percepe că obiectul respectiv 
prezintă o mișcare accelerată, pe verticală. 

Prin acest exemplu, Einstein a încercat să explice echivalența 
dintre inerție și gravitație. Cu toate acestea, în cazul efectului 
gravitațional al Pământului rotund este imposibilă acceptarea 
acestei explicații… observatorul exterior nu poate percepe nici 
mișcarea de rotație și nici cea de revoluție a globului terestru. 
Einstein și-a dat seama de această problemă, afirmând: „Practic 
este imposibil să alegem un observator ca punct de referință 
deoarece, privind din perspectiva acestuia, câmpul 
gravitațional al Pământului nu ar exista (ar dispărea în 
întregime).” 

În această prezentare, caracteristica activă a atomului, forța de 
atragere (atracția) se datorează unui anumit tip de încărcătură / 
sarcină electrică, care generează atracţie; iar forța de respingere 
(respingerea) se datorează unui anumit tip de încărcătură / 
sarcină electrică opusă, care respinge (e respinsă). Un atom cu o 
sarcină electrică neutră prezintă aceste două trăsături 
fundamentale, aceste două forțe, în valori egale și opuse; acest 
lucru explică de ce trebuie pus semnul egal între gravitație și 
proprietățile inerțiale ale materiei. 

Cu toate acestea, sarcina electrică a atomului trebuie să se 
aranjeze în așa fel încât forța de atracție să primeze. Forța de 
atracție depășește forța de respingere atunci când polii de 
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atracţie ai dipolilor sunt mai apropiați unul de celălalt decât 
polii de respingere; în cazul în care polii de respingere ai 
dipolilor sunt mai apropiați, atomii (sau combinații moleculare 
ale acestora) se resping reciproc, așa cum este cazul la gaze. 

Un corp încărcat cu o sarcină electrică exercită o forță de 
atracție mai mare decât un corp cu o sarcină electrică neutră, 
datorită prezenței electronilor liberi; în dipoli sarcinile electrice 
se rearanjează ele însele formând anumite configurații, însă 
electronii liberi se pot rearanja în mult mai multe configurații. 

• Atragerea corpurilor spre pământ. Ionosfera este mult mai 
mult încărcată cu 
sarcini electrice, în 
raport cu solul terestru 
„neutru”; în apropierea 
solului se manifestă o 
diferență de potențial 
de 100 V pe metru 
altitudine (o astfel de 
diferenţă de potenţial 
face să fie condus 
curentul electric prin 
lămpile electrice). Există oare o relație fizică între diferența de 
potenţial din straturile inferioare ale atmosferei și diferența de 
greutate a corpurilor – un corp de 1 kg, situat pe tavanul unei 
camere ce măsoară 3 metri în înălțime, cântăreşte cu 
aproximativ un miligram mai puțin decât dacă s-ar situa pe 
podea?! 

Raportat la altitudine, tensiunea electrică măsurată pe primii 
metri liniari este aproape aceeași ca și cea de la sol, însă pe 
măsură ce altitudinea crește, diferența de potențial măsurată este 
din ce în ce mai mare. Între un punct situat la o altitudine de 10 
mile (cca. 16,5 km) și suprafața Pământului există o diferență de 
tensiune electrică de aproximativ 150.000 V. 

Corpurile neutre din punct de vedere electric conțin atât sarcini 
pozitive cât și negative. Atomii neutri din punct de vedere a 
sarcinii lor electrice formează dipoli de-a lungul liniilor de forță 
ale câmpului electric, cu polii orientați spre Pământ și 
Ionosferă. 

Căderea obiectelor se 
datorează fenomenului 
de atracție a dipolilor și 
a mișcării lor într-un 
câmp electric, ca dipoli 
de sine stătători? 
Apropierea faţă de 
Pământ face ca acesta 
să exercite o forţă de 
atracţie mai puternică 
asupra corpurilor decât Ionosfera, deoarece distanţa dintre polii 
electrici opuşi ai dipolului atomic este mult mai mică faţă de 
distanţa sa totală faţă de ionosferă. Însă, asta ar însemna că 
atunci când obiectele ajung la o anumită altitudine vor fi atrase 
în sus. În cazul meteoriților ce sunt respinși în spațiul 
extraatmosferic, se pare că aceștia au o sarcină electrică identică 
cu cea a stratului superior al Ionosferei terestre. 

În ceea ce privește căderea corpurilor, această teorie necesită 
efectuarea mai multor experimente și găsirea unor metode mai 
exacte de calcul. Este posibil ca, pe lângă faptul că solul terestru 
are o anumită încărcătură electrică, atomii din structura sa să 
formeze dipoli orientaţi către ionosferă. 

• „Spre deosebire de câmpurile electrice și magnetice, câmpul 
gravitațional prezintă o proprietate remarcabilă, de o 
importanță fundamentală: corpurile care se deplasează sub 
influența exclusivă a unui câmp gravitațional prezintă o 
mișcare accelerată care, nu în ultimul rând, depinde fie de 
materia din care acestea sunt compuse, fie de starea lor fizică.” 
– Einstein 

Acest postulat al lui Einstein ar trebui să prezinte un adevăr. În 
general, viteza cu care cade un corp oarecare este definită și 
măsurată folosindu-se un sistem standard numit pendul; aparent, 
un obiect încărcat electric ar trebui să cadă cu o viteză diferită 
față de un obiect cu o sarcină electrică neutră. Dar acest lucru 
este negat de știință. Negarea se bazează pe observația că nu 
există o diferență între numărul de oscilații ale unui pendul într-
o unitate de timp, la un pendul încărcat electric faţă de situaţia 
în care pendulul este neutru din punct de vedere electric. 
Această metodă poate produce rezultate inexacte. O metodă 
precisă înseamnă măsurarea separată a timpilor de cădere și de 
urcare a pendulului. În cazul unui pendul căruia i s-a atașat un 

corp încărcat electric, 
viteza de coborâre a 
acestuia, mai mare, poate fi 
însoțită de o scădere a 
vitezei de ascensiune. 
Astfel, numărul de oscilații 
într-o unitate de timp va 
rămâne același pentru 
corpurile cu o greutate 
mică, încărcate sau nu cu o 
sarcină electrică. 

Un corp încărcat cu sarcină electrică prezintă caracteristici 
diferite ale forțelor sale inerțiale și de atracție, acestea nefiind 
egale. De asemenea, se pare că greutatea unui corp crește după 
ce el este încărcat cu o sarcină electrică. Un experiment efectuat 
cu o bucată de cauciuc dur, cu o masă de 10 grame (inițial fără 
sarcină electrică, apoi încărcat electric, prin frecare), experiment 
ce a avut ca unitate de referință o scală de greutate cu o 
sensibilitate de 1/10 dintr-un miligram, a arătat o diferență de 
greutate a bucății de cauciuc încărcate cu sarcină electrică, față 
de cea fără sarcină, de peste 10 miligrame. În cazul în care 
„forța de gravitație” este un fenomen electric, forța de atracție a 
unui corp încărcat cu o sarcină electrică nu reprezintă un 
fenomen cu totul aparte. Cu toate acestea, acest experiment nu 
poate fi considerat ca fiind decisiv pentru prezenta teorie. 

                                                     III 

Fenomenele de atracție, respingere și circumducție 
electromagnetică se manifestă la nivelul întregului sistem solar. 
Soarele, planetele, sateliții și cometele sunt corpuri încărcate 
electric și magnetic. În calitate de corpuri cosmice încărcate cu 
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sarcină electromagnetică, între ele, la nivel de sistem solar, se 
manifestă fenomenul de interdependență. 

Suprafața Soarelui este încărcată electrostatic negativ, invers 
față de sarcina electrică a Pământului… Acest lucru este arătat 
de lungimile de undă ale spectrului luminos vizibil (lungimea 
de undă roșie este dominantă în spectrul hidrogenului). Soarele 
prezintă o sarcină electrică și are o mișcare de rotație, cu alte 
cuvinte, se comportă precum un electromagnet. 
Petele solare sunt parte a magnetismului său, iar emisiile de 
hidrogen de pe suprafața sa formează linii de câmp electric, un 
fenomen aidoma cu tiparul ce-l prezintă pilitura de fier atunci 
când este supusă influenței unui câmp magnetic. 

Soarele, luat ca un întreg, este un magnet: „Forma coroanei 
solare și prezența protuberanțelor de la suprafața sa sugerează 
că Soarele este un magnet” – G.E. Hale, vorbind despre Efectul 
Zeeman.  
Efectul Zeeman s-a dovedit a fi mai pronunțat la latitudinea de 
45°, în ambele emisfere ale Soarelui; Hale a constatat că 
valoarea măsurată a spectrului liniilor sale de câmp scade până 
la zero la ecuator, dar și în apropierea Polilor; de asemenea, a 
constatat și că „o primă valoare aproximativă a intensității 
Câmpului solar la Poli (pe verticală) este de 50 gauss”. Astfel, 
s-a confirmat faptul că Soarele este un magnet, dar câmpul său 
magnetic nu este foarte puternic. 

Și acest rezultat este pus sub semnul întrebării în lucrarea de 
față. Protuberanțele coroanei solare sugerează existența unui 
câmp magnetic solar, conform savantului care le-a descoperit. 
În același timp, forma coroanei sugerează prezența unui câmp 
magnetic puternic.  
Protuberanțele și jeturile coronale vizibile ajung la o distanță 
egală cu mai mult de 10 diametre solare. Mercur este situată la 
numai 40 de diametre solare distanță față de Soare, iar 
Pământul, la 108 diametre solare. Mai multe investigații recente 
au arătat o coroană circulară mult mai extinsă. 

Protuberanțele și jeturile coronale afectează Ionosfera terestră și 
demonstrează existența unei sarcini electrice puternice a 
Soarelui; la viteza de rotație a Soarelui, o sarcină electrică 
puternică trebuie să producă un câmp magnetic puternic. 

Soarele este un corp ceresc încărcat cu o puternică sarcină 
electrică și, datorită vitezei sale de rotație, ar trebui să creeze un 
câmp magnetic la fel de puternic. Astăzi, știm că sarcina 
electrică solară este suficient de mare încât produce un câmp 
magnetic cu linii de forță ce ating orbita lui Pluto. Planetele, 
încărcate și ele cu sarcină electrică, au o mișcare de revoluție ce 
formează un unghi drept față de liniile de forță ale câmpului 
magnetic al Soarelui, dezvoltând o orbită circulară, firească, a 
unor corpuri ce sunt supuse efectelor generate de un câmp 
magnetic. La rândul lor, sateliții gravitează în interiorul unor 
câmpuri magnetice cu o intensitate mai redusă, produse de 
mișcările de rotație ale planetelor-mamă încărcate cu sarcină 
electrică. Corpurile cerești ce nu prezintă o mișcare de rotație nu 
au sateliți deoarece ele nu produc câmpuri magnetice. 

„Originea și existența câmpului magnetic al Pământului a 
sfidat până în prezent toate încercările de a-i găsi o explicație.” 

Cauza prezenței câmpului magnetic terestru:  
(1) câmpul magnetic al 
Soarelui;  
(2) mișcarea de rotație 
a Pământului (încărcat 
cu sarcină electrică) în 
jurul axei sale. 

S-a calculat că, dacă 
Pământul se comportă 
precum un magnet 
(datorită mișcării sale 
de rotație și sarcinilor electrice de pe suprafața sa) atunci 
valoarea totală a sarcinii sale electrice ar trebui să fie atât de 
mare încât „ar trebui privită ca un factor determinant al 
producerii și existenței unor perturbații planetare majore”. Prin 
urmare, această teorie a fost abandonată.  
Dar tocmai acest lucru este exact ceea ce se petrece în realitate: 
interacțiunea câmpurilor electromagnetice ale planetelor 
reprezintă cauzele perturbațiilor orbitelor lor. 

S-a construit o teorie conform căreia corpurile cerești ale 
sistemului solar sunt încărcate electric și prezintă fenomene 
electrice de atracție și respingere, ceea ce generează în întregul 
sistem fenomenul de circumducție electromagnetică; câmpul 
magnetic prezent în tot sistemul solar este generat chiar de 
Soare, care este un electromagnet; mișcările planetelor pe 
propriile lor orbite reprezintă efectele acestei forțe 
electromagnetice exercitată de Soare. Planetele, corpuri cerești 
încărcate electric, creează câmpuri magnetice datorită mișcării 
lor de rotație. 

De aici, rezultă: 

 (a) gravitația, ce depinde de sarcina electrică și variază în 
funcție de valoarea acesteia;  
(b) masele planetelor sunt calculate în mod inexact;  
(c) sarcinile electrice pozitive și negative ale Pământului se 
manifestă doar în raport cu valoarea totală a sarcinii 
electrostatice a acestuia. 

Una dintre diferențele dintre această teorie a mecanicii cerești 
expusă aici și teoriile gravitației expuse de Newton și Einstein 
este că mișcarea de revoluție a Lunii reprezintă un proces total 
diferit față de procesul de cădere liberă a corpurilor și obiectelor 
situate în imediata vecinătate a solului terestru, conform a ceea 
ce cunoaștem azi. Mișcarea de revoluție a Lunii reprezintă un 
fenomen de circumducție electromagnetică (cu o anumită 
valoare a intensității câmpului magnetic) și nu efectul forței de 
atracție a Pământului, în combinație cu mișcarea ei inerțială; 
mișcarea pe orbită a planetelor și a sateliților de-a lungul unei 
traiectorii precise este un fals adevăr. Câmpul electromagnetic 
al Pământului generează circumducția electromagnetică. Luna 
se află sub influența acestui câmp, în timp ce în atmosfera 
terestră diferența de intensitate a câmpurilor electrice generate 
de solul terestru și Ionosferă determină mișcarea dipolilor. La 
fel ca și Luna, Pământul și toate celelalte planete și sateliții 
acestora sunt corpuri cosmice supuse influenței câmpului 
magnetic generat de fenomenul de circumducție 
electromagnetică ce se manifestă în întregul sistem solar. 
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IV 

Atracția gravitațională universală este un fenomen 
electromagnetic, în cadrul căruia atomii încărcați cu sarcină 
electrică, alături de alte 
particule neutre din 
punct de vedere electric, 
plus câmpurile 
magnetice generate de 
Soare și planete au un 
rol bine determinat. 

Conform acestei teorii, 
următoarele fenomene devin explicabile: 

• Toate planetele orbitează în același plan geometric cosmic, 
perpendicular pe liniile de forță ale câmpului magnetic al 
Soarelui. 

• Planetele generează o energie totală a mișcării mai mare decât 
cea generată de Soare. Mișcarea de revoluție a planetelor nu își 
are originea în efectul generat de viteza unghiulară de rotație a 
Soarelui, ci în câmpul magnetic pe care el îl dezvoltă. Faptul că 
unul dintre sateliții lui Marte prezintă o viteză unghiulară mai 
mare decât cea a rotației planetei se explică prin fenomenul de 
circumducție electromagnetică. 

• Mișcarea retrogradă de revoluție a anumitor sateliți se 
datorează fie rotației 
retrograde inițiale, ce 
presupunea poli magnetici 
inversați, fie datorită 
polarizării electrice actuale. 
Faptul că sateliţii a căror 
mişcare este retrogradă ai 
planetelor Jupiter şi Saturn 
sunt cel mai departe de 
traietoriile iniţiale ridică 
problema dacă această îndepărtare precum şi relativa lor 
apropiere de Soare ar putea arăta că au o încărcătură electrică 
diferită decât ceilalţi sateliţi ai lui Jupiter şi Saturn. 

În cazul lui Uranus, mișcarea retrogradă de revoluție a sateliților 
săi urmează rotația retrogradă a planetei și liniile sale de câmp 
magnetic. Unul dintre polii magnetici ai lui Uranus poate fi 
observat și cercetat cu ușurință deoarece se confundă cu 
ecliptica. 

• Rotația Pământului. În cazul Pământului, fenomenul de 
producere a mareelor nu are drept cauză mișcarea de rotație a 
planetei. Poziția polilor magnetici ai Pământului, la o distanță 
de aproximativ 20° față de polii săi geografici, poate fi legată de 
mișcarea sa de rotație. O dată pe zi, polii magnetici ai 
Pământului se poziționează geografic la extrema nordică, 
respectiv sudică, în raport cu liniile de forță ale câmpului 
magnetic solar. 

• Perturbațiile orbitelor corpurilor cerești din Sistemul Solar 
sunt generate de acțiunea combinată a forțelor de atracție și 
respingere dintre ele și depind de încărcătura lor electrică şi de 
caracteristicile câmpurilor lor electrice și magnetice. După ce 

trec prin aceste perturbații, planetele revin la cursul orbital 
normal. Acest fapt se datorează acțiunii de recalibrare a 
câmpului magnetic al Soarelui. În mod similar, mișcarea pe 
orbită a sateliților este configurată de intensitatea câmpurilor 
electromagnetice ale planetelor-mamă. 

• Anomaliile orbitelor lui Mercur și a altor planete. Viteza 
de rotație a planetelor depinde de sarcinile lor electrice. Un corp 
încărcat cu sarcină electrică mare se deplasează mai repede 
printre liniile de forță ale unui câmp magnetic decât un corp cu 
o sarcină electrică scăzută. În cazul în care sarcina electrică a 
unei planete crește în intensitate, viteza de rotație a planetei 
trebuie să crească și ea. Soarele emite un flux continuu, 
neîntrerupt, de sarcini electrice pozitive și negative. Planeta 
Mercur prezintă o mișcare de revoluție din ce în ce mai rapidă. 
Acest lucru trebuie să fie rezultatul unei sarcini electrice tot mai 
mari a planetei. De asemenea, și anomaliile observate în 
mișcările altor planete interioare pot fi atribuite unei sarcini 
electrice în schimbare; alte neregularități posibile ale mișcărilor 
planetelor pot fi atribuite faptului că sarcina electrică a Soarelui 
nu este distribuită în mod egal pe toată suprafața sa. 

• Devierea unei raze de lumină ce trece pe lângă 
Soare. Înainte de a atribui această deviere câmpului 
gravitațional al Soarelui, trebuie calculată influența câmpului 
său magnetic asupra undei de lumină (de asemenea, în timpul 
unei eclipse solare ar trebui să se calculeze și influența ce o 
exercită Luna asupra unei raze de lumină, fenomen ce creează 
un efect de undă oscilantă în atmosferă). 

• Coada unei comete. Corpul și coada unei comete sunt 
încărcate cu sarcini electrice diferite, fapt ce generează o mare 

diferență de potențial 
electric… Asta denotă faptul 
că asupra cometei se 
manifestă simultan două forțe 
diferite, de sens opus: o forță 
de atracție a corpului ei 
(masiv) și o forță de 
respingere, ce dă naștere cozii. 
Cel mai probabil, „gâtul” 
cometei este compus din 

particule cu sarcini electrice pozitive și negative (în proporții 
egale) formând astfel o zonă neutră între corp și coadă. Datorită 
influenței temperaturii spațiului cosmic se exercită o schimbare 
a polarității sarcinilor electrice ale cometei, aceasta păstrându-și 
orbita de revoluție în jurul Soarelui. 

• Deplasarea meteoriților în atmosfera terestră 
superioară. Traiectoria descrisă de meteoriți nu este cauzată de 
vântul solar, ci de efectul generat de electromagnetismul 
Ionosferei. Dâra de lumină lăsată de meteoriți este cauzată de 
descărcări electrice, ca urmare a diferențelor de potențial 
electric dintre corpul meteorului și Ionosferă. În consecință, 
trecerea meteoriților prin atmosferă perturbă recepția undelor 
radio la sol. 

• Influența Lunii asupra recepției undelor radio. Sarcina 
electrică a Lunii, ce diferă în raport cu fazele sale, exercită o 
acțiune a unei forțe de atracție-respingere asupra straturilor 
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electrificate ale Ionosferei, într-o măsură mai mare decât o face 
în „stratul izolator” al atmosferei terestre. 

• Variațiile diurne ale presiunii barometrice. 
cu maxime la orele 10 și 22, îşi au cauza în modificările diurne 
ale sarcinii electrice a Ionosferei, la aceleași ore. Presiunea 
barometrică reflectă gradul diferit al intensității forței de atracție 
exercitate de sol și Ionosferă pe diferitele niveluri ale straturilor 
gazoase ale atmosferei terestre. 

• Sfidarea legii gravitației de către apă și nori.
electrice ale solului terestru și Ionosferei induc în atmosferă 
formarea de straturi secundare încărcate cu sarcină 
electrostatică. Într-un astfel de strat secundar se formează norii. 
Generarea de energie electrică în nori nu se datorează
dintre norii cu sarcină electrică neutră și crestele montane, sau 
frecării norilor neutri între ei, sau frecării, indusă de gravita
dintre picăturile de apă ce-i compun, ci faptului că picăturile de 
apă (deja încărcate electric) urcă spre straturile superioare ale 
atmosferei, încărcate și ele electrostatic, în timp ce norii sunt 
supuși efectului inducției electromagnetice generate de solul 
terestru și Ionosferă. De asemenea, acest lucru explică și 
„separarea” electrostatică a straturilor de nori (cele superioare 
de cele inferioare). 

• Rotația în spirală a Ciclonilor și Anticiclonilor.
lor de rotație, atât pe Pământ cât și pe Soare, depinde de liniile 
de forță ale câmpurilor lor electromagnetice, și nu de mișcarea 
de rotație a acestor corpuri în jurul propriilor axe.

• Forța gravitațională mai mare a mărilor și 
oceanelor. Comparativ cu cea de pe suprafa
intensitatea mai mare a „forței de gravitație” a apelor mărilor și 
oceanelor poate fi explicată prin sarcina electrostatică
pe care o are apa sărată. 

                                               * * * 

Am prezentat câteva ipoteze, în încercarea de a unifica teoriile 
câmpului electromagnetic și gravitațional; din câte știu eu, 
nimeni nu a încercat până acum să rezolve problema mi
planetelor în jurul Soarelui, ca fiind de fapt mi
corpuri încărcate cu electricitate în prezen
magnetic; această explicație implică și faptul că Hale a ajuns la 
un rezultat eronat, măsurând intensitatea câmpului
solar. 

În cazul în care Soarele dezvoltă un câmp magnetic suficient de 
puternic astfel încât acesta să se extindă până la cea mai 
îndepărtată planetă, elementele cantitative sunt definite de 
intensitatea sarcinii electrice și puterea câmpului mag
generate de Soare, precum și de valoarea însumată a sarcinilor 
electrostatice ale planetelor. 

                                                * * * 

Teoria Cosmosul fără Gravitație prezentată aici, în rezumat, 
este scrisă într-o formă extinsă între anii 1941-1943. Am ajuns 
la acest concept mai devreme, în anul 1941, ca rezultat al 
cercetărilor mele privind istoria turbulențelor cosmice ce au 
afectat Pământul și alte corpuri cerești din sistemul nostru solar. 
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o măsură mai mare decât o face 

 Aceste variații, 
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și ore. Presiunea 
ții forței de atracție 

și Ionosferă pe diferitele niveluri ale straturilor 

i nori. Sarcinile 
și Ionosferei induc în atmosferă 

formarea de straturi secundare încărcate cu sarcină 
un astfel de strat secundar se formează norii. 

Generarea de energie electrică în nori nu se datorează frecării 
și crestele montane, sau 

frecării norilor neutri între ei, sau frecării, indusă de gravitație, 
i compun, ci faptului că picăturile de 

aturile superioare ale 
și ele electrostatic, în timp ce norii sunt 

și efectului inducției electromagnetice generate de solul 
și Ionosferă. De asemenea, acest lucru explică și 

ri (cele superioare 

ția în spirală a Ciclonilor și Anticiclonilor. Mișcarea 
ție, atât pe Pământ cât și pe Soare, depinde de liniile 

ță ale câmpurilor lor electromagnetice, și nu de mișcarea 
orpuri în jurul propriilor axe. 

ța gravitațională mai mare a mărilor și 
Comparativ cu cea de pe suprafața uscatului, 

ței de gravitație” a apelor mărilor și 
oceanelor poate fi explicată prin sarcina electrostatică mai mare 

Am prezentat câteva ipoteze, în încercarea de a unifica teoriile 
și gravitațional; din câte știu eu, 

problema mișcării 
planetelor în jurul Soarelui, ca fiind de fapt mișcări ale unor 
corpuri încărcate cu electricitate în prezența unui câmp 

ție implică și faptul că Hale a ajuns la 
un rezultat eronat, măsurând intensitatea câmpului magnetic 

În cazul în care Soarele dezvoltă un câmp magnetic suficient de 
puternic astfel încât acesta să se extindă până la cea mai 
îndepărtată planetă, elementele cantitative sunt definite de 

și puterea câmpului magnetic 
și de valoarea însumată a sarcinilor 

prezentată aici, în rezumat, 
1943. Am ajuns 

la acest concept mai devreme, în anul 1941, ca rezultat al 
țelor cosmice ce au 

și alte corpuri cerești din sistemul nostru solar. 

Anumite evenimente ce-au avut loc, precum 
directe mi-au dovedit că: 

- Soarele, Pământul și celelalte planete, sateliții și cometele, 
toate acestea sunt corpuri cosmice încărcate cu sarcină electrică;
- planetele și sateliții lor și-au schimbat orbitele în mod repetat 
și radical; 

- atracția gravitațională sau greutatea lor a suferit modificări, cel 
puțin pe tot parcursul istoriei umanităţii.

Am ajuns la concluzia că NU gravita
guvernează întregul nostru Sistem Solar ci for
forțe care generează fenomenele de atrac
corpurilor cosmice, precum și circumducția electromagnetică.

În construcția acestei Teorii a Electromagnetismului Sistemului 
Solar îi sunt dator doamnei Shulamith Velikovsky pentru 
sugestiile sale valoroase și explicarea 
forța de atracție dintre atomi, dar și a conceptului de dipol de 
inerție. )Fragmente din lucrarea Cosmosul fără Gravita
atracție, respingere și circumducție (rotație axială) electromagnetică în 
Sistemul nostru Solar de Immanuel Velikovsky –

                      

Ce se petrece pe Saturn? Planeta 
schimbat culoarea peste noapte

 

         Un fenomen misterios se petrece pe Saturn 
specialiștii de la NASA nu au nicio explicație. Recent, 
planeta și-a schimbat total culoare de parcă cineva sau ceva 
desfășoară diverse activități pe suprafața planetei.

aturn este numit după zeul roman Saturnus (care va 
denumi ziua de sâmbătă), echivalentul zeului grec Kronos 
(Titan și tatăl lui Zeus), babilonianul Ninurta și divinității 

Hindu Shani. Simbolul lui Saturn este coasa
(Unicode: ♄). 
Planeta este compusă din hidrogen și proporții mici de heliu și 
alte elemente. Structura internă a planetei constă într
piatră și gheață, înconjurat de un strat gros de hidrogen metalic 
și un strat gazos exterior. 

Atmosfera este blândă, deși multe caracteristici intense pot 
apărea. Vânturile de pe Saturn pot atinge viteze de 1,800 km/h, 
mult mai rapide decât cele de pe Jupiter. Are un câmp magnetic 
a cărui putere este un intermediar între cea a Pământului 
câmpul puternic al lui Jupiter. 

S
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au avut loc, precum și observațiile mele 

și celelalte planete, sateliții și cometele, 
toate acestea sunt corpuri cosmice încărcate cu sarcină electrică; 

au schimbat orbitele în mod repetat 

ția gravitațională sau greutatea lor a suferit modificări, cel 
țin pe tot parcursul istoriei umanităţii. 

Am ajuns la concluzia că NU gravitația este legea care 
guvernează întregul nostru Sistem Solar ci forțele electrice, 

omenele de atracție și respingere a 
și circumducția electromagnetică. 

Teorii a Electromagnetismului Sistemului 
îi sunt dator doamnei Shulamith Velikovsky pentru 

 fenomenului de dipol, ca 
ța de atracție dintre atomi, dar și a conceptului de dipol de 
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Un fenomen misterios se petrece pe Saturn și 
știi de la NASA nu au nicio explicație. Recent, 

a schimbat total culoare de parcă cineva sau ceva 
ți pe suprafața planetei. 
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denumi ziua de sâmbătă), echivalentul zeului grec Kronos 

și tatăl lui Zeus), babilonianul Ninurta și divinității 
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și proporții mici de heliu și 
alte elemente. Structura internă a planetei constă într-un miez de 

și gheață, înconjurat de un strat gros de hidrogen metalic 

și multe caracteristici intense pot 
apărea. Vânturile de pe Saturn pot atinge viteze de 1,800 km/h, 
mult mai rapide decât cele de pe Jupiter. Are un câmp magnetic 
a cărui putere este un intermediar între cea a Pământului și 
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Saturn prezintă un sistem de inele, care sunt alcătuite din 
particule de gheață și mici cantități de deșeuri de praf și rocă. 62 
de sateliți cunoscuți orbitează în jurul planetei, fără a socoti 
particulele din inele. Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn 
al doilea satelit ca mărime din Sistemul Solar (după Ganimede, 
satelitul lui Jupiter), este mai mare ca planeta Mercur 
singurul satelit din Sistemul Solar care are o atmosferă cu o 
consistență semnificativă. 

Cu toate acestea, până de curând planeta avea o culoare maro 
spre alb, dar din motive necunoscute și-a schimbat culoare 
brusc și acum a devenit albastră cu diverse pete roșii.

Imaginile și informațiile despre Saturn au fost captate cu 
ajutorul unei sonde, care spionează planeta încă din 2004. 
Ciudat este faptul că niciodată până în prezent nu au mai fost 
semnalate astfel de schimbări. 

Specialiştii NASA susțin că ceea ce se petrece pe Saturn este un 
fapt inexplicabil și misterios, de parcă cineva ar desfășura 
diverse activități acolo și astfel ar influența culoare planetei.

Cu toate acestea, nu se poate spune cu exactitate ceea ce se 
petrece pe Saturn, dar este cert că aceste schimbări nu se petrec 
de la sine, ci au un motiv bine întemeiat. 

                      

LUNA. Un satelit influent
 

         La prima vedere, n-ar putea fi mai diferite. Şi totuşi, 
Pământul şi Luna formează un cuplu inseparabil. Istoria 
singurului nostru satelit este de fapt strâns legată de cea a 
planetei noastre.  
 

una s-a născut atunci când fragmente dintr
între Pământ şi un planetoid foarte mare s
şi s-au angajat pe orbită în jurul Pământului. 

O sfera moartă, fără atmosfera, unde diferenţa de temperatura 
de la lumina la întuneric este de 100 grade C; un corp ceresc a 
cărui suprafaţă este presărată cu cratere, lanţuri muntoase şi 
mari întinderi de lavă rece; o stea ce pare părăsită şi totuşi, este 
în atenţia tuturor. Observat de mii de ani, studiat şi râvnit, 
satelitul nostru – Luna – este singurul corp ceresc pe care o 
fiinţă umană a pus vreodată piciorul. Între iulie 1969 şi 
decembrie 1972, 12 oameni au avut privilegiul să se afle acolo, 
la 384 000 de kilometri depărtare de Pământ.  
 
O naştere explozivă  
 
Sistemul Solar era foarte tânăr când s-a format Pământul. C
celelalte planete, această a suferit bombardamente intense de 
meteoriţi. Şi apoi, un corp ceresc cu dimensiunile planetei 
Marte l-a ciocnit violent. Fragmente din cele două corpuri s
amestecat şi au intrat pe orbită în jurul Pământului. Treptat, 
bucăţile s-au concentrat şi au format Luna de astăzi, un satelit 
relativ mare, căci în prezent are cam un sfert din diametrul 
Pământului. Scenariul catastrofei a fost confirmat prin analiză 

L
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Saturn prezintă un sistem de inele, care sunt alcătuite din 
ță și mici cantități de deșeuri de praf și rocă. 62 

ți cunoscuți orbitează în jurul planetei, fără a socoti 
mare satelit al lui Saturn și 

al doilea satelit ca mărime din Sistemul Solar (după Ganimede, 
satelitul lui Jupiter), este mai mare ca planeta Mercur și este 
singurul satelit din Sistemul Solar care are o atmosferă cu o 

cestea, până de curând planeta avea o culoare maro 
a schimbat culoare 

și acum a devenit albastră cu diverse pete roșii. 

și informațiile despre Saturn au fost captate cu 
ează planeta încă din 2004. 

Ciudat este faptul că niciodată până în prezent nu au mai fost 

țin că ceea ce se petrece pe Saturn este un 
și misterios, de parcă cineva ar desfășura 
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Cu toate acestea, nu se poate spune cu exactitate ceea ce se 
petrece pe Saturn, dar este cert că aceste schimbări nu se petrec 
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ar putea fi mai diferite. Şi totuşi, 
Pământul şi Luna formează un cuplu inseparabil. Istoria 
singurului nostru satelit este de fapt strâns legată de cea a 

a născut atunci când fragmente dintr-o coliziune 
e Pământ şi un planetoid foarte mare s-au recombinat 
au angajat pe orbită în jurul Pământului.  

O sfera moartă, fără atmosfera, unde diferenţa de temperatura 
de la lumina la întuneric este de 100 grade C; un corp ceresc a 

ă cu cratere, lanţuri muntoase şi 
mari întinderi de lavă rece; o stea ce pare părăsită şi totuşi, este 
în atenţia tuturor. Observat de mii de ani, studiat şi râvnit, 

este singurul corp ceresc pe care o 
piciorul. Între iulie 1969 şi 

decembrie 1972, 12 oameni au avut privilegiul să se afle acolo, 

a format Pământul. Ca şi 
suferit bombardamente intense de 

meteoriţi. Şi apoi, un corp ceresc cu dimensiunile planetei 
a ciocnit violent. Fragmente din cele două corpuri s-au 

amestecat şi au intrat pe orbită în jurul Pământului. Treptat, 
t Luna de astăzi, un satelit 

relativ mare, căci în prezent are cam un sfert din diametrul 
Pământului. Scenariul catastrofei a fost confirmat prin analiză 

rocilor lunare aduse de diverse misiuni (cu echipaj uman şi 
automate) de pe satelit. Luna este formată
elemente uşoare provenite din crustele exterioare ale celor două 
sfere care s-au ciocnit. De aceea, este ceva mai puţin densă 
decât Pământul.  
 
Bombardat de meteoriţi  
 
Pe Pământ au fost aduse circa 382 de kilograme de eşantioane 
lunare. Informaţia conţinută de aceste dovezi valoroase, 
împreună cu cercetările efectuate la faţă locului (folosind uneori 
roboţi), ne-au dus la o mai bună înţelegere a istoriei Lunii. 
Astăzi, ştim că satelitul trebuie să fi avut o perioada activă 
foarte scurtă. La început, căldură a fost atât de puternică încât a 
topit rocile. Atunci, Luna era acoperită cu magma, care s
treptat şi a cristalizat. Bombardată de o ploaie de meteoriţi, 
crustă s-a fracturat pe alocuri, permiţându
afară.  
 
Aceste mari întinderi corespund cu ceea ce s
formând zonele mai întunecate de pe Luna, vizibile de pe 
Pământ cu ochiul liber. În realitate, peisajul lunar a fost alcătuit 
în întregime de meteoriţii căzuţi care au format cratere, cute şi 
masive. Totuşi, în timp ce peisajul de pe Terra se modifică în 
permanentă, Luna nu s-a schimbat aproape deloc într
răstimp de aproape 4 miliarde de ani.  
 
Atracţie reciprocă  

Pământul şi Luna sunt legate prin forţe gravitaţionale. Şi, exact 
aşa cum pământul acţionează asupra Lunii, Luna exercită o 
puternică influenţă asupra Pământului, în special asupra 
oceanelor. Masele de apă sunt deformate prin fenomenul de 
mişcări mareice, care poate fi extrem de spectaculos. Recordul 
de înălţime pentru flux, de peste 19 met
Fund Bay, în Canada. Acţiunile Lunii afectează şi straturile 
superioare ale scoarţei terestre. La fiecare trecere a Lunii se pot 
măsură deplasări terestre asemănătoare mareelor de aproape 30 
de centimetri. Pământul este mai maleab

                      

Cu 4,4 miliarde de ani în urmă Pământul 
NU AVEA MUNȚI și era acoperit de către 

ape, susțin oamenii de știință

         Cristalele de zircon de mici dimensiuni au îngăduit 
oamenilor de știință de la Universitatea Națională 
Australiană (ANU) să schițeze un portret a ceea ce 
Pământul era acum mai bine de patru miliarde de ani.

xaminarea unor granule de rocă 
fragmente de materie descoperite pe Terra până azi 
dau de înțeles că planeta noastră era un loc foarte diferit, 

în acele vremuri. Cercetătorii spun că pământul 
„sterp”, lipsit de viață („netocmit și gol”, dacă ar fi să utilizăm 
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rocilor lunare aduse de diverse misiuni (cu echipaj uman şi 
automate) de pe satelit. Luna este formată într-adevăr din 
elemente uşoare provenite din crustele exterioare ale celor două 

au ciocnit. De aceea, este ceva mai puţin densă 

Pe Pământ au fost aduse circa 382 de kilograme de eşantioane 
nformaţia conţinută de aceste dovezi valoroase, 

împreună cu cercetările efectuate la faţă locului (folosind uneori 
au dus la o mai bună înţelegere a istoriei Lunii.  

Astăzi, ştim că satelitul trebuie să fi avut o perioada activă 
La început, căldură a fost atât de puternică încât a 

topit rocile. Atunci, Luna era acoperită cu magma, care s-a răcit 
treptat şi a cristalizat. Bombardată de o ploaie de meteoriţi, 

a fracturat pe alocuri, permiţându-i magmei să iasă 

te mari întinderi corespund cu ceea ce s-au numit mari, 
formând zonele mai întunecate de pe Luna, vizibile de pe 
Pământ cu ochiul liber. În realitate, peisajul lunar a fost alcătuit 
în întregime de meteoriţii căzuţi care au format cratere, cute şi 

Totuşi, în timp ce peisajul de pe Terra se modifică în 
a schimbat aproape deloc într-un 

 

Pământul şi Luna sunt legate prin forţe gravitaţionale. Şi, exact 
ionează asupra Lunii, Luna exercită o 

puternică influenţă asupra Pământului, în special asupra 
oceanelor. Masele de apă sunt deformate prin fenomenul de 
mişcări mareice, care poate fi extrem de spectaculos. Recordul 
de înălţime pentru flux, de peste 19 metri, a fost înregistrat în 
Fund Bay, în Canada. Acţiunile Lunii afectează şi straturile 
superioare ale scoarţei terestre. La fiecare trecere a Lunii se pot 
măsură deplasări terestre asemănătoare mareelor de aproape 30 
de centimetri. Pământul este mai maleabil decât s-ar crede.  

Cu 4,4 miliarde de ani în urmă Pământul 
ȚI și era acoperit de către 

țin oamenii de știință 

Tomi TOHANEANU 

Cristalele de zircon de mici dimensiuni au îngăduit 
știință de la Universitatea Națională 

țeze un portret a ceea ce 
Pământul era acum mai bine de patru miliarde de ani.  

xaminarea unor granule de rocă – cele mai vechi 
fragmente de materie descoperite pe Terra până azi – ne 

țeles că planeta noastră era un loc foarte diferit, 
acele vremuri. Cercetătorii spun că pământul – care era 

ță („netocmit și gol”, dacă ar fi să utilizăm 
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un limbaj biblic, împrumutat din cartea Facerii), nu avea mun
și, probabil, pe uriașa întindere de apă se aflau câteva insule 
mici, răzlețe. 

Cristalele de zircon (silicat natural de zirconiu) conservate în 
rocile de gresie existente în subsolul dealurilor Jack din 
Australia de vest au furnizat indicii asupra înfă
noastre, cu miliarde de ani mai înainte ca oamenii s
Cercetătorul principal, Antony Burnham, a declarat: „Istoria 
Pământului este ca o carte ale cărei pagini cuprinzând primul 
capitol au fost rupte, astfel că nu dispunem de roci 
supraviețuitoare încă de la începutul perioadei, însă am folosit 
fragmentele de zircon pentru a construi un „portret
planetei la acea vreme”. Omul de știință australian a mai 
adăugat: ”Cercetările noastre arată că, în timpul primelor 700 de 
milioane de ani de existență a Pământului, nu existau munți și 
nici ciocniri continentale iar planeta era un loc mai degrabă 
liniștit.” Zirconul s-a format prin amestecarea unor roci 
vulcanice mai vechi, deci nu printr-o amestecare a sedimentelor, 
așa cum se întâmplă în cazul coliziunilor continentale. Se pare 
că a durat foarte mult timp (circa 1,5 miliarde de ani) ca planeta 
să se schimbe la față, peisajul plat de odinioară devenind 
relieful terestru variat pe care îl putem admira acum.

Sursa: inhabitat.com 
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), nu avea munți 
și, probabil, pe uriașa întindere de apă se aflau câteva insule 

 

zirconiu) conservate în 
rocile de gresie existente în subsolul dealurilor Jack din 
Australia de vest au furnizat indicii asupra înfățișării planetei 
noastre, cu miliarde de ani mai înainte ca oamenii să apară. 
Cercetătorul principal, Antony Burnham, a declarat: „Istoria 
Pământului este ca o carte ale cărei pagini cuprinzând primul 
capitol au fost rupte, astfel că nu dispunem de roci 

țuitoare încă de la începutul perioadei, însă am folosit 
ntele de zircon pentru a construi un „portret-robot” al 

știință australian a mai 
adăugat: ”Cercetările noastre arată că, în timpul primelor 700 de 

ță a Pământului, nu existau munți și 
continentale iar planeta era un loc mai degrabă 

a format prin amestecarea unor roci 
o amestecare a sedimentelor, 

șa cum se întâmplă în cazul coliziunilor continentale. Se pare 
lt timp (circa 1,5 miliarde de ani) ca planeta 
ță, peisajul plat de odinioară devenind 

relieful terestru variat pe care îl putem admira acum. 

 

                      

Oamenii pot evolua în fiinţe galactice, 
datorită centurii fotonice şi a razelor 

gamma prin care trecem
 

 

         Începutul secolului XXI a fost marcat de o serie de 
transformări apărute la nivel planetar 
uluitoare. Printre acestea se numă
potențialul uriaș nebănuit al omului și despre apariția 
zorilor unei noi trepte de evoluție spirituală a omenirii.

mul este chemat să-și redescopere dimensiunea reală, 
cosmică, renunțând la vechile tipare în care este 
obișnuit să-și trăiască viața. 

 Ce este un om galactic? Toate fiinţele născute ca oameni pe 
această planetă sunt de fapt oameni galactici, pentru că această 
planetă, la fel ca toate planetele locuite, a fost însămânţată de 
una sau mai multe rase galactice. Cu alte cu
strămoşi ai omului nu provin din această lume!
Dar de ce nu au fost oamenii învăţaţi despre acest lucru? Există 
o multitudine de motive, dar cel mai important este acela că cei 
născuţi aici sunt de acord să uite, la naştere, cine sunt ei 
adevărat. Acest acord este făcut astfel încât omenirea să poată 
experimenta o renaştere, o trezire. Şi această trezire are 
potenţialul de a transforma omenirea, aici şi acum, revelând 
„amprenta originară” a sinelui nostru galactic.

Ce este această „amprentă originară” galactică? Ea este corelată 
cu ADN-ul uman. La început, ADN
lanţuri organice, pe bază de cristale, iar această configuraţie 
originară le conferea nemurire şi puteri considerate acum ca 
fiind uluitoare. Dar, cum de a ajuns ADN
actuală, cu doar 2 lanţuri organice, pe bază de carbon? Există 
mai multe motive, dar mai importantă este întrebarea dacă 
oamenii pot reactiva acest ADN originar şi să devină din nou 
oameni galactici. Răspunsul este da! Şi aceasta
facă acum, în această perioadă pe care o traversăm!

În primul rând, începând din 1961, sistemul nostru solar a intrat 
într-o imensă centură fotonică, care scaldă planeta noastră în 
raze gamma puternice. Iar în 2012, Pământul a început să t
prin cea mai densă porţiune din această centură. În plus, în 
decembrie 2012, sistemul nostru solar a început un nou ciclu 
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Oamenii pot evolua în fiinţe galactice, 
datorită centurii fotonice şi a razelor 

gamma prin care trecem 

Începutul secolului XXI a fost marcat de o serie de 
transformări apărute la nivel planetar și de dezvăluiri 
uluitoare. Printre acestea se numără și informații despre 

țialul uriaș nebănuit al omului și despre apariția 
ție spirituală a omenirii.  

și redescopere dimensiunea reală, 
țând la vechile tipare în care este 

Ce este un om galactic? Toate fiinţele născute ca oameni pe 
această planetă sunt de fapt oameni galactici, pentru că această 
planetă, la fel ca toate planetele locuite, a fost însămânţată de 
una sau mai multe rase galactice. Cu alte cuvinte, adevăraţii 
strămoşi ai omului nu provin din această lume! 
Dar de ce nu au fost oamenii învăţaţi despre acest lucru? Există 
o multitudine de motive, dar cel mai important este acela că cei 
născuţi aici sunt de acord să uite, la naştere, cine sunt ei cu 
adevărat. Acest acord este făcut astfel încât omenirea să poată 
experimenta o renaştere, o trezire. Şi această trezire are 
potenţialul de a transforma omenirea, aici şi acum, revelând 
„amprenta originară” a sinelui nostru galactic. 

 

prentă originară” galactică? Ea este corelată 
ul uman. La început, ADN-ul oamenilor avea 12 

lanţuri organice, pe bază de cristale, iar această configuraţie 
originară le conferea nemurire şi puteri considerate acum ca 

juns ADN-ul uman la starea 
actuală, cu doar 2 lanţuri organice, pe bază de carbon? Există 
mai multe motive, dar mai importantă este întrebarea dacă 
oamenii pot reactiva acest ADN originar şi să devină din nou 
oameni galactici. Răspunsul este da! Şi aceasta sunt chemați să 
facă acum, în această perioadă pe care o traversăm! 

În primul rând, începând din 1961, sistemul nostru solar a intrat 
o imensă centură fotonică, care scaldă planeta noastră în 

raze gamma puternice. Iar în 2012, Pământul a început să treacă 
prin cea mai densă porţiune din această centură. În plus, în 
decembrie 2012, sistemul nostru solar a început un nou ciclu 



 

        55555555                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

stelar de 13.000 de ani. Toate aceste evenimente cosmice 
coincid cu zorii unei noi ere, atunci când planeta noastră se 
mută din constelaţia Peştilor în cea a Vărsătorului. Aceasta este 
ceva ce se petrece doar o dată la 2000 de ani! 

Dar cum anume evenimentele cosmice sunt corelate cu ADN
uman? Fiecare eveniment cosmic poarta „marca proprie” de 
radiaţii gamma. În ceea ce priveşte razele gamma este cunoscut 
faptul că, atunci când ADN-ul absoarbe astfel de radia
semnal codat este trimis la ADN să evolueze până la următorul 
ordin superior de existenţă. Radiaţia gamma oferă omenirii 
posibilitatea unei înnoiri a ADN-ului. Practic, razele cosmice 
sunt conectate cu ceea ce oamenii de ştiinţă au numit drept 
„resturile ADN-ului”, care reprezintă mai mult de 95% din 
ADN-ul uman. Așadar există o mulţime de loc pentru 
dezvoltare! 

Dar mai există și un alt indiciu care arată că acesta est
momentul potrivit pentru ca ADN-ul uman să evolueze: marile 
minţi ale timpului nostru au reuşit în sfârşit descifrarea 
mesajelor codificate lăsate pentru noi pe această planetă de 
strămoşii noştri galactici. Aceste mesaje codate pot fi găsite în 
ruinele a mii de civilizaţii antice pe tot globul. Un mesaj pentru 
umanitate ce trebuie descifrat este secretul prin care putem 
stăpâni gravitaţia şi magnetismul – un secret care este revelat 
numai atunci când o rasă poate demonstra că este gata să 
evolueze, exercitând astfel o putere incredibilă. 

                      

A fost descoperită originea unui semnal 
radio misterios provenit din spa

 
Shami Chatterjee

         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, mul
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 La
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 su

Prima emisie provenită din această parte a Universului a fost 
descoperită în 2007. Totuși, în ciuda faptului că cercetătorii 
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stelar de 13.000 de ani. Toate aceste evenimente cosmice 
coincid cu zorii unei noi ere, atunci când planeta noastră se 

constelaţia Peştilor în cea a Vărsătorului. Aceasta este 

Dar cum anume evenimentele cosmice sunt corelate cu ADN-ul 
uman? Fiecare eveniment cosmic poarta „marca proprie” de 

razele gamma este cunoscut 
ul absoarbe astfel de radiații, un 

semnal codat este trimis la ADN să evolueze până la următorul 
ordin superior de existenţă. Radiaţia gamma oferă omenirii 

c, razele cosmice 
sunt conectate cu ceea ce oamenii de ştiinţă au numit drept 

ului”, care reprezintă mai mult de 95% din 
șadar există o mulţime de loc pentru 

și un alt indiciu care arată că acesta este 
ul uman să evolueze: marile 

minţi ale timpului nostru au reuşit în sfârşit descifrarea 
mesajelor codificate lăsate pentru noi pe această planetă de 
strămoşii noştri galactici. Aceste mesaje codate pot fi găsite în 

a mii de civilizaţii antice pe tot globul. Un mesaj pentru 
umanitate ce trebuie descifrat este secretul prin care putem 

un secret care este revelat 
numai atunci când o rasă poate demonstra că este gata să 

A fost descoperită originea unui semnal 
radio misterios provenit din spațiu… 

Shami Chatterjee 

ționat mai multe 
semnale radio, pe cât de puternice pe atât de neobișnuite, 

șa numitele explozii de unde radio rapide (FRBs) au 
or 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 
le nostru. Până 

acum, nu am avut posibilitatea de a explica de unde provin 
și nici ce le cauzează. Acest lucru este deja 
știință au putut depista originea uneia dintre 

aceste explozii, cu ajutorul telescopului Very Large Array din 
o galaxie pitică aflată la o distanță 

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 
și, în ciuda faptului că cercetătorii 

estimează că sunt în jur de 2.000 de FRBs care trec prin Univers 

reprezintă cu adevărat aceste semnale
Chatterjee, de la Cornell University.
publicată în revista Nature și Journal Letters Astrophysical

                      

Școala de vară de astronomie din Bârlad
 
 

Prof. dr. Vicu MERLAN 
 
          Puține orașe din România pun la dispoziția publicului 
larg, amator de fenomene astronomice, un arsenal de 
medode și instrumente de observat cerul înstelat, universul.
 

proape toate marile orașe din România dețin un 
observator astronomic și un planetariu, însă pasiunea 
adevărată față de misterele Universului, este cel mai 

mare ingredient în a-i determina sau contamina pe ceilal
privitori de stele, în depășirea contextului 
un moment dat. Așa am descoperit la Bârlad un club de 
astronomie, care are o activitate ce întrece cu mult marile centre 
astronomice din România și din alte părți ale lumii. 
 

Și cum pomul se cunoaște după roade și omul după fapte,
putea spune că acest club de astronomi amatori a dat 
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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. 

„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 

at aceste semnale”, a declarat Shami 
Chatterjee, de la Cornell University. Descoperirea a fost 

și Journal Letters Astrophysical. 

Școala de vară de astronomie din Bârlad 

Prof. dr. Vicu MERLAN – Huși 

ține orașe din România pun la dispoziția publicului 
larg, amator de fenomene astronomice, un arsenal de 

și instrumente de observat cerul înstelat, universul.  

șe din România dețin un 
și un planetariu, însă pasiunea 

ță de misterele Universului, este cel mai 
i determina sau contamina pe ceilalți 
șirea contextului rutinal care apare la 

șa am descoperit la Bârlad un club de 
astronomie, care are o activitate ce întrece cu mult marile centre 

și din alte părți ale lumii.  

 
Și cum pomul se cunoaște după roade și omul după fapte, am 
putea spune că acest club de astronomi amatori a dat 
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astronomiei mondiale și naționale ceva inedit. Din cele 7 nove 
luminoase descoperite până acum, una a fost identificată de 
Ciprian Vântdevară, astronom amator al centrului de observații 
din Bârlad. Acesta este un împătimit al astronomiei cerești, 
făcând observații seară de seară, pentru a nu-i scăpa nici un 
eveniment astronomic cunoscut, ba chiar contribuind și el din 
plin la cunoașterea spațiului cosmic.  

 
Ciprian Vântdevară, astronom amator al 

centrului de observații din Bârlad 
 
În acest context a descoperit Nova roşie luminoasă din Galaxia 
Messier 101, fapt care l-a făcut cunoscut în lumea științifică de 
specialitate. Pasiunea sa pentru astronomie, l-a determinat să 
organizeze, pe lângă munca sa de muzeograf  la Muzeul Vasile 
Pârvan, unde își desfășoară activitatea la Planetariu și 
Observatorul astronomic și cursuri de vară, tabere de 
astronomie etc.  
Anul acesta a avut loc la Bârlad  a VI-a ediție a Școlii de Vară 
de Astronomie, unde au participat atât elevi cât și maturi din tot 
județul Vaslui. Cursurile au fost susținute în două locații ale 
muzeului bârlădean, unde s-au desfășurat comunicări științifice, 
concursurile de machete cu aeronave, concursuri științifice etc, 
iar după înserare, acestea se prelungeau pe terasa de observare a 
cerului, unde au putut fi văzute planete, conselația Caleea 
Lactee, Luna etc. cu ajutorul instrumentarului optic din dotare 
(telescoape, lunete). La Planetariu a fost proiectat Cerul de vară 
cu principalele constelații, stele, obiecte deep sky, precum și un 
film SF despre călătoriile interstelare. 

 
Observații cu telescopul 

În cadrul temelor dezbătute: 
- Ce este astronomia? 

- Știința pentru toți 
- Astronomia în Antichitate 
- Sistemul Solar 
- Noțiuni generale de radioastronomie 
- Configurația planetelor 
- Cometele 
- Găurile negre 
- O privire asupra Lunii. 

Au prezentat lectorii: Ciprian Vântdevară, Mirela Petrea, 
Daniela Chiriac, Adrian Ciuciu, Claudiu Creangă, Cosmin 
Hrițuc, Cristi Borș, Alexandru Vătămanu, .  
La finalul celor patru zile a școlii de vară de astronomie, au fost 
înmânate premii celor mai bune machete aerospațiale. Diplome 
de participare au primit și cei peste 60 de participanți. De 
asemenea, la sfârșitul lunii iulie 2017, se va desfășura în 
localitatea Bădeana (15 km de Bârlad) o tabără de astronomie 
cu scopul de a se efectua observații practice asupra aștrilor 
cerești, departe de lumina difuză a orașelor, pentru o mai bună 
observare a acestora. 

 
Şcoala de Vară de Astronomie “Descoperă Universul”, 

Ediţia a VI-a, Bârlad 
 
Ulterior am primit, de la o participantă fidelă a Clubului, câteva 
catrene despre ediția din iunie 2017, pe care le prezentăm în 
continuare: 
Şcoala de Vară de Astronomie “Descoperă Universul”, Ediţia a 

VI-a, 14-17 Iunie 2017, Bârlad, Moldova, România. 
 

Eu, catrenistul de serviciu, Lăcrămioara-Iolandina Ivan, sunt 
singurul participant la toate cele 6 ediţii ale şcolii de vară de 

astronomie!!! 
  

Catrenele lectorilor 
1. Ciprian Vîntdevară 
NE-A DAT DE TREABĂ: MACHETE; 
NE-A CONFIGURAT: PLANETE; 
APOI A FĂCUT: COMETE; 
NE-A BĂTUT VÂNTUL ÎN PLETE! 
  
2. Mirela Petrea 
NE-A PROPUS CONCURS CERESC, 
DAR CU TOT CE-I PĂMÂNTESC; 
DACĂ I-AI INTRAT ÎN GRAŢII 
AI PAHAR CU CONSTELAŢII! 
  

astronomieastronomieastronomieastronomie    
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3. Cristi Borş 
DESPRE LUNĂ NE-A VORBIT, 
PRIN COSMOS NE-A ÎNVÂRTIT; 
DECI, CU TOŢII AM VĂZUT 
SELENA CUM S-A NĂSCUT! 
  
4. Adrian Ciuciu 
NE-A LUAT UŞOR PE UNDE 
ŞI-AM AJUNS PE NU ŞTIU UNDE… 
PRIN IMAGINI DE TEZAUR 
CU OUĂ DE DINOZAUR! 
  
5. Alexandru Vătămanu 
UN ELEV CE NU-I LUNATIC; 
S-A VĂZUT CĂ E PRAGMATIC. 
ÎN ORICE SISTEM NE-AR DUCE 
TOT CASA E CEA MAI DULCE… 
  
6. Daniela Chiriac 
NE PORŢI ÎN ANTICHITATE 
CU DIVERSE STĂRI ŞI FAPTE; 
TE-AM RUGA TOTUŞI CEVA: 
NU NE MAI GRĂBI AŞA! 
  
7. Cosmin Hriţuc 
PRIN GĂURI NE-A ÎNVÂRTIT 
PÂNĂ CÂND NE-A AMEŢIT… 
LA CONCURS A FOST MAI BINE: 
NU S-A FĂCUT DE RUŞINE! 
  
8. Claudiu Creangă 
ÎN JURIU ŞI FOTOGRAF, 
A VORBIT… DE-A FĂCUT PRAF! 
NOTE VOM PUNE ŞI NOI, 
POZELE DACĂ-S DE SOI! 
  
9. Bîgu Timotei (Aniversatul) 
UN GEAMĂN ANIVERSAT 
ŞI DE MERCUR GUVERNAT; 
NE VA CUMPĂRA ŞI VINDE 
CÂT ACEST PĂMÂNT CUPRINDE! 

                      

Viață petrecută sub nori: cel mai înalt stat 
din lume 

Această țară se află între două cele mai intens populate state din 
lume – China și India. În afară de asta, pe teritoriul țării se află 
Everestul. Nu este de mirare că acest loc se află la o mare 
altitudine. 

Sus în Himalaya 

Cel mai înalt stat de pe planetă este Nepal. Țara este situată 
chiar în mijlocul celui mai înalt munte al planetei 
Anume aici se află  o mare parte din “Coroana Pământului”.

Imaginează-ți! Mai mult de 40% din teritoriul Ne
la o altitudine de 3000 de metri, iar o mică parte din 
la 70 de metri deasupra nivelului mării. O persoană care nu 
are  experiența înălțimilor ar putea respira cu greu aici.

Cel mai înalt punct al Nepalului are 8848 de metri 
Muntele Everest. Țara se bucură de o popularitate 
deosebită printre alpiniști. 
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ță petrecută sub nori: cel mai înalt stat 

populate state din 
și India. În afară de asta, pe teritoriul țării se află 

Everestul. Nu este de mirare că acest loc se află la o mare 

Țara este situată 
chiar în mijlocul celui mai înalt munte al planetei – Himalaya. 

o mare parte din “Coroana Pământului”. 

ți! Mai mult de 40% din teritoriul Nepalului se află 
la o altitudine de 3000 de metri, iar o mică parte din țară  se află 
la 70 de metri deasupra nivelului mării. O persoană care nu 

ța înălțimilor ar putea respira cu greu aici. 

Cel mai înalt punct al Nepalului are 8848 de metri și  este 
Țara se bucură de o popularitate 

Patria lui Budda 

În afară de alpiniști, în Nepal mai vin și pelerinii. Asta pentru 
că la 20 de kilometri de granița cu India în secolul al VI
î.Hr., în orașul Lumbini s-a născut Buddha Sakyamuni, care a 
devenit tatăl budismului. Anume nepalezii au fost cei care au 
adus religia în China și Tibet. 

De asemenea, peisajele extraordinare ale Nepalului sunt ca un 
magnet pentru turiștii din întreaga lume.

 

Munții înalți afectează în mare măsură
peisajului și a climei țării. Există mai multe zone montane, 
inclusiv zonele tropice, pădurile de foioase, coniferele, 
temperată și zona de gheață, care pornește de la o altitudine de 
5200 de metri. Pe de o parte se ridică mun
înconjurați de  gheață, iar pe de altă parte 

Toate astea în pofida faptului că statul măsoară doar 
kilometri de la sud la nord. 

Lucruri pe care nu le știai despre Nepal

 №1. Nepal este asociat de cele mai m
toate acestea, aproximativ 70-80% din popula
sunt hinduși. 

 №2. Până nu demult, Nepal a fost un regat (în anul 2008, 
republica a fost proclamată  țară) și locuitorii erau de părere 
că  regele conduce în numele lui Dumnezeu.

 №3. În anul 2001 în Nepal s-a întâmplat o tragedie: a fost 
omorâtă o familie regală. Prințul moștenitor și
familia, apoi s-a sinucis. Specialiștii sunt de părere că anume 
acest eveniment a știrbit din încrederea față de monarhie.

 №4. Locuitorii din Nepal vorbesc în limbi 
diferite.  De exemplu, în capitala Nepalului, Kathmandu, limba 
principală este  newari, cu toate că limba oficială în 
considerată cea nepaleză. Aceste două limbi fac parte din 
diferite grupuri lingvistice. 

geografiegeografiegeografiegeografie    
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ști, în Nepal mai vin și pelerinii. Asta pentru 
ța cu India în secolul al VI-lea 

a născut Buddha Sakyamuni, care a 
devenit tatăl budismului. Anume nepalezii au fost cei care au 

De asemenea, peisajele extraordinare ale Nepalului sunt ca un 
știi din întreaga lume. 

ează în mare măsură schimbarea bruscă a 
și a climei țării. Există mai multe zone montane, 

inclusiv zonele tropice, pădurile de foioase, coniferele,   zona 
și zona de gheață, care pornește de la o altitudine de 

rte se ridică munții Himalaya 
ță, iar pe de altă parte – jungla. 

 

Toate astea în pofida faptului că statul măsoară doar  200 de 

știai despre Nepal 

Nepal este asociat de cele mai multe ori cu budismul. Cu 
80% din populația acestei țări 

Până nu demult, Nepal a fost un regat (în anul 2008, 
țară) și locuitorii erau de părere 

umnezeu. 

a întâmplat o tragedie: a fost 
țul moștenitor și-a împușcat 
știi sunt de părere că anume 

știrbit din încrederea față de monarhie. 

Locuitorii din Nepal vorbesc în limbi și dialecte 
De exemplu, în capitala Nepalului, Kathmandu, limba 

newari, cu toate că limba oficială în țară este 
considerată cea nepaleză. Aceste două limbi fac parte din 
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№5. Țara are nu doar câteva limbi diferite, ci și
etnică care este mai degrabă pestriță: doar 50% dintre locuitorii 
țării sunt nepalezi. De asemenea aici locuiesc șerpași, limbu, 
gurgni, magara etc. 

 

№6. Practic toată populația Nepalului este formată din 
se ocupă cu agricultura. Populația urbană este constituită în 
proporție de 14%, dintre care peste un milion de oameni 
locuiesc în capitală. 

 №7. Suprafața totală a capitalei – Kathmandu este un pic mai 
mare  de 50 de kilometri pătrați. Pentru comparație: 
suprafața orașului Sankt-Petersburg este de  1439 kilometri 
pătrați. 

 №8. În Nepal, societatea este împărțită în caste, 
la o castă la alta este interzisă. 

 №9. Mulți dintre locuitorii Nepalului cred în ex
de zăpadă și găsesc peste tot urmele lui. Se consideră că acesta 
trăiește în munți.  

 №10. Băutura națională a țării  este Chang – bere din orz.
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Țara are nu doar câteva limbi diferite, ci și compoziția 
ță: doar 50% dintre locuitorii 

țării sunt nepalezi. De asemenea aici locuiesc șerpași, limbu, 

 

lului este formată din țărani. Ei 
ția urbană este constituită în 

ție de 14%, dintre care peste un milion de oameni 

Kathmandu este un pic mai 
ți. Pentru comparație: 

1439 kilometri 

 

țită în caste,  iar trecerea de 

ți dintre locuitorii Nepalului cred în existența omului 
și găsesc peste tot urmele lui. Se consideră că acesta 

bere din orz. 

                      

Mister neelucidat! Groapa „fără fund” din 
Marea Adriatică. Absoarbe zilnic 30000 de 

tone de apă!

O serie de cercetări efectuate în bazinul Marii 
pus pe oamenii de știință respectivi într

Ară îndoială, nimeni nu ar putea cred
fără fund. Acest lucru nu este posibil.

Ca urmare a cercetarilor întreprinse a fost găsită însă, î
Adriatica, o groapa uriasă, care, fiind cercetata la râ
dus la descoperirea unor fenomene cu totul ciudate.

Urmarită timp indelungat, s-a constatat ca in aceasta uriasa 
deschidere abisala de pe fundul marii dispar zilnic circa 30.000 
de tone de apa. 

Cercetatorii au turnat, in repetate randuri, in apropie
gropi, mari cantități de vopsea, care, în mod firesc, ar fi 
să reapare undeva, mai aproape sau mai departe, în râ
lacurile din insulele sau de pe țărmurile mă

Dar apa colorată de vopseaua turnată de cercetatori nu a 
reapărut nicăieri. 

Au fost aruncate în dreptul acestei gropi 
material plastic, dar și acestea au dispărut fără urmă

S-a presupus ca vopseaua, cât si bucă
fost absorbite de groapă. 

Până în prezent nu s-a ajuns la nici o concluzie, rămânând doar 
părerea ca pe fundul Marii Adriatice se gă
de adâncă. 

 

 

                      

F
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Mister neelucidat! Groapa „fără fund” din 
Marea Adriatică. Absoarbe zilnic 30000 de 

tone de apă! 

 

n bazinul Marii Adriatice au 
știință respectivi într-o mare derută. 

Ară îndoială, nimeni nu ar putea crede că exista o mare 
fund. Acest lucru nu este posibil. 

Ca urmare a cercetarilor întreprinse a fost găsită însă, în Marea 
Adriatica, o groapa uriasă, care, fiind cercetata la rândul ei, a 
dus la descoperirea unor fenomene cu totul ciudate. 

a constatat ca in aceasta uriasa 
deschidere abisala de pe fundul marii dispar zilnic circa 30.000 

Cercetatorii au turnat, in repetate randuri, in apropierea acestei 
e vopsea, care, în mod firesc, ar fi trebuit 

, mai aproape sau mai departe, în râurile sau 
țărmurile mării. 

apa colorată de vopseaua turnată de cercetatori nu a 

ptul acestei gropi și mari cantități de 
și acestea au dispărut fără urmă. 

a presupus ca vopseaua, cât si bucățile de material plastic au 

a ajuns la nici o concluzie, rămânând doar 
pe fundul Marii Adriatice se găseste o groapa uluitor 
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Ce trăieşte în Groapa Marianelor, cel mai 
adânc loc de pe Pământ?

 

        În lume există un loc întunecat şi rece unde au ajuns 
doar trei oameni. Jacques Piccard, Don Walsh şi James 
Cameron au fost singurii oameni care au ajuns în Groapa 
Marianelor la 11 km sub nivelul mării.  

roapa Marianelor a fost descoperită de un membru al 
marinei britanice de pe nava HMS Challenger în timpul 
primei expediţii oceanografice din istorie. Descoperirea 

lor a fost publicată în trei volume la 23 de ani după expediţie, 
notează Curiosity 

Aceştia au realizat analize de adâncime cu ajutorul batimetriei, 
în zona Japoniei fiind descoperit cel mai adânc loc de peste 8 
kilometri. În 2010 Statele Unite ale Americii au trimis o 
expediţie pentru măsurarea celui mai adânc punct al formaţiunii, 
aceştia au constatat că Groapa Marianelor are o adâncime de 
aproximativ 11 kilometri.  

Deşi în adâncime nu există lumină, iar temperaturile ajung până 
la punctul de îngheţ, există viaţă. Pe fundul groapei au fost 
descoperite amfipode, castraveţi şi arici de mare. Conform unei 
lucrări din 2013, pe fundul Groapei Marianelor se află 10 
milioane de bacterii pe metrul cub.  

                      

Cel mai adânc lac din lume, supranumit 
”Perla Siberiei” 

       Cu siguranță, toți ați auzit despre cel mai mare lac din 
Federația Rusă, Baikal. Acesta este și cel mai adânc lac din 
lume. Rușii sunt foarte mândri de lacul lor. Dar ce 
cunoaștem noi despre el? Calatorul.net v-a pregătit un 
de curiozități despre această minune a naturii.

1 Perla Rusiei. 

Lacul Baikal se află în Siberia de Sud-Est și desparte districtul 
Irkutsk de Buriatia. După mulți parametri, lacul este unic de 
felul său.  

Adâncimea maximă constituie 1642 metri. Dacă luăm în 
considerare că lacul se află la altitudinea de 456 metri, deasupra 
nivelului mării, păi atunci cel mai jos punct la lacului se află la 
altitudinea de 1186 metri sub nivelul mării. Astfel, asta 
înseamnă ca acest lac nu este doar cel mai adânc lac din lume, 
dar și una din cele mai adânci depresiuni continentale.

G
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Ce trăieşte în Groapa Marianelor, cel mai 
adânc loc de pe Pământ? 

Oana BUJOR  

În lume există un loc întunecat şi rece unde au ajuns 
doar trei oameni. Jacques Piccard, Don Walsh şi James 
Cameron au fost singurii oameni care au ajuns în Groapa 

a fost descoperită de un membru al 
marinei britanice de pe nava HMS Challenger în timpul 
primei expediţii oceanografice din istorie. Descoperirea 

fost publicată în trei volume la 23 de ani după expediţie, 

Aceştia au realizat analize de adâncime cu ajutorul batimetriei, 
în zona Japoniei fiind descoperit cel mai adânc loc de peste 8 
kilometri. În 2010 Statele Unite ale Americii au trimis o 

ui mai adânc punct al formaţiunii, 
aceştia au constatat că Groapa Marianelor are o adâncime de 

Deşi în adâncime nu există lumină, iar temperaturile ajung până 
la punctul de îngheţ, există viaţă. Pe fundul groapei au fost 

ite amfipode, castraveţi şi arici de mare. Conform unei 
lucrări din 2013, pe fundul Groapei Marianelor se află 10 

Cel mai adânc lac din lume, supranumit și 

ță, toți ați auzit despre cel mai mare lac din 
ția Rusă, Baikal. Acesta este și cel mai adânc lac din 

șii sunt foarte mândri de lacul lor. Dar ce 
a pregătit un șir 

ți despre această minune a naturii. 

și desparte districtul 
ți parametri, lacul este unic de 

imă constituie 1642 metri. Dacă luăm în 
considerare că lacul se află la altitudinea de 456 metri, deasupra 
nivelului mării, păi atunci cel mai jos punct la lacului se află la 
altitudinea de 1186 metri sub nivelul mării. Astfel, asta 

u este doar cel mai adânc lac din lume, 
și una din cele mai adânci depresiuni continentale. 

Lacul impresionează și cu mărimile sale: măsoară 636 kilometri 
în lungime și 80 în lățime. Lacul Baikal a fost inclus în lista 
patrimoniului mondial al UNESCO. 

2 Legenda despre tatăl înțelept. 

În lacul Baikal se revarsă 335 de râuri 
are începutul un singur râu, Angara. 

Despre lacul Baikal există și legende. Conform uneia dintre ele, 
fiica neascultătoare, pe nume Angara, a încercat să
său sever, Baikal, la tânărul Enisei, în care se îndrăgostise. 
Atunci, Baikal se înfurie și a aruncat în urma fetei cu un 
bolovan imens. Acel bolovan a căzut pe gâtul tinerei Angara. 
De atunci, oamenii numeau acel loc, Piatra 
aduceau încolo daruri și jertfe. La momentul actual, pe râul 
Angara se află un baraj, iar din apă se vede doar vârful acelei 
pietre. 

3 Lacul cu apă cristalină. 

Până nu demult, Baikal se socotea lacul cea mai pură apă din 
lume. Însă mai apoi a fost descoperit Lacul Albastru, din Noua 
Zeelandă, care a preluat locul întâi de la Baikal. Cu toate 
acestea, lacul n-a devenit mai puțin unic de la aceasta. 
Vizibilitata în apă constituie aproape 40 de metri!

Apa conține foarte puține minerale. Putem spune că apa est
practic distilată. Mai mult ca atât, apa lacului este atât de curată, 
încât ea este potabilă. Se consideră că apa este filtrată de 
crustaceele din subclasa Copepodelor. Aceste crustacee trăiesc 
doar în acest lac. Desigur, ele ajung și în râul Angara și î
de acumulare. Însă arealul lor de bază, este lacul Baikal.
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și cu mărimile sale: măsoară 636 kilometri 
și 80 în lățime. Lacul Baikal a fost inclus în lista 

 

În lacul Baikal se revarsă 335 de râuri și izvoare, iar din el, își 

și legende. Conform uneia dintre ele, 
fiica neascultătoare, pe nume Angara, a încercat să fugă de tatăl 
său sever, Baikal, la tânărul Enisei, în care se îndrăgostise. 

și a aruncat în urma fetei cu un 
bolovan imens. Acel bolovan a căzut pe gâtul tinerei Angara. 
De atunci, oamenii numeau acel loc, Piatra Șamanilor, și 

și jertfe. La momentul actual, pe râul 
Angara se află un baraj, iar din apă se vede doar vârful acelei 

Până nu demult, Baikal se socotea lacul cea mai pură apă din 
t Lacul Albastru, din Noua 

Zeelandă, care a preluat locul întâi de la Baikal. Cu toate 
țin unic de la aceasta. 

Vizibilitata în apă constituie aproape 40 de metri! 

 

ține foarte puține minerale. Putem spune că apa este 
practic distilată. Mai mult ca atât, apa lacului este atât de curată, 
încât ea este potabilă. Se consideră că apa este filtrată de 
crustaceele din subclasa Copepodelor. Aceste crustacee trăiesc 

și în râul Angara și în lacul 
de acumulare. Însă arealul lor de bază, este lacul Baikal. 
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Aceste crustacee au dimensiuni foarte mici, de doar 1.5 mm. 
Însă ei sunt foarte harnici: într-un an, ei reușesc să filtreze toată 
apa din lac, de cel puțin 10 ori. 

În lac se află circa 90% din rezervele de apă potabilă ale Rusiei, 
și peste 10% din rezervele mondiale. 

4 Lacul străvechi și casa unor animale rare. 

Baikal este un lac străvechi. El are o vârstă de aproximativ 25-
35 milioane ani. Într-adevăr, tatăl tuturor lacurilor și râurilor. O 
particularitate interesantă: în mod normal, durata de viață a unui 
lac, este de până la 15 mii de ani, după care, el devine mlaștină, 
sau se umple de mâl. Însă în acest lac, nu este nici urmă de mâl. 

 

Fauna Baikalului este deasemenea unică. Marea majoritate a 
speciilor ce locuiesc în acest lac, sunt endemice, adică pot fi 
întâlnite doar aici. În rândul lor se găsesc: omul de Baikal 
(Coregonus autumnalis migratorius), unica specie de focă de 
apă dulce, peștele Comephorus, ce naște puieți. În total, în lac 
se găsesc în jur de 2000 de specii și subspecii de animale. 

 

O abundență atât de mare, poate fi explicată prin faptul că apa 
lacului conține mult oxigen. 

5 Alte curiozități despre Baikal. 

1 Pentru a fi total acoperit de gheață, lacul Baikal are nevoie de 
aproximativ o lună. Astfel, gheața începe să apară pe lac din 
luna decembrie, iar abia în ianuarie el este total acoperit de 
gheață. 

2 Există în jur de 10 teorii, referitoare la proveniența denumirii 
lacului. 

3 Baikal este o zonă seismic activă. Deși seismele au loc cu 
regularitate, ele rareori depășesc 1-2 grade în magnitudine. 
Totuși, în istorie se cunosc și cutremure devastatoare în zonă. 
Astfel, în anul 1862, a avut un cutremur atât de puternic, încât 
apa a inundat o suprafață de peste 200 kilometri pătrați. Din 
păcate, apa acoperise și 6 așezări buriate, în care locuiau circa 
1300 de oameni. 

4 Pe lacul Baikal, deseori au loc furtuni și se formează valuri 
înalte. 

5 Cu ajutorul batiscafului, în lacul Baikal, s-au scufunda: 
președintele Rusiei, Vladimir Putin, vestitul regizor, James 
Cameron, dar și președintele Mongoliei, Țahiaghiin Elbegdorj. 

6 Pe malul lacului, crește un copac de cedru, ce are o vârstă de 
550 de ani. 

7 Cu numele de Baikal, a fost botezat un asteroid. El a fost 
descoperit încă în anul 1976. 

8 Dacă apa din lac ar dispărea, ar trebui apa din toate râurile 
lumii ce curge timp de un an, pentru a umple lacul din nou. 

9 În districtul Irkutsk și în Buriatia, există o sărbătoare – Ziua 
Nerpei. Sărbătoarea a fost instituită pentru a atrage atenția 
asupra focilor de apă dulce, ce trăiesc în lac, puieții cărora, sunt 
activ vânați de braconieri. 

10 Alături de lac, este o peșteră, unde în antichitate se făceau 
ritualuri păgâne de șamani. 

11 Pe data de 11 septembrie, în Rusia se sărbătorește Ziua 
Baikalului. 

12 Lungimea liniei țărmului este egală cu distanța de la 
Moscova, până în Turcia. 

13 Sedimentele de pe fundul lacului, au o grosime de aproape 
6.000 de metri. Asta înseamnă că la fundul lacului se află unii 
din cei mai înalți ”munți sedimentari”. 

14 Nu de parte de lac, au fost descoperite fosile de dinozauri, 
crocodili și broaște testoase de apă. 

15 Iarna, pe lac se poate vedea ceva ieșit din comun: așa 
numitele ”coline”, care reprezintă niște ghețari cu formă conică, 
ce ating înălțimea de până la 6 metri. Ele sunt pustii în interior. 
Sursa:Calatorul.net 
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Zăpadă în Sahara după 37 de ani
 

          Zăpadă în deşert! A nins pentru prima oară în 37 de 
ani şi pentru a doua oară în istorie în Sahara, cel mai 
fierbinte loc de pe planetă.  

este nisipul de foc s-a aşternut un strat subţire de zăpadă, 
care a rezistat o zi şi care a creat un peisaj spectaculos

Zăpada a căzut în oraşul Ain Sefra, din Algeria, în acelaşi loc ca 
pe 18 februarie 1979. Oraşul mai este numit „poarta către 
deşert”, acolo unde munţii Atlas se întâlnesc cu deşertul Sahara. 
Acum 37 de ani, zăpada s-a topit după jumătate de oră. În 
schimb acum, peisajul incredibil a rămas timp de o zi. Acest 
fenomen meteorologic este o adevărată minune, având în vedere 
că temperatura înregistrată în Algeria ajunge şi la 47 de grade 
Celsius.116484514-rare-snow-in-sahara-desert 
large_trans_nvbqzqnjv4bqyezzw7xbeqakodjbmb6knzxg-sqd94lf5aac3d6_lh4.jpg

Cel mai inedit pod din lume, aflat la 
frontiera dintre Danemarca și Suedia

         Dacă nu ai chiulit de la orele de geografie de la 
știi probabil că Danemarca și Suedia sunt despăr
fâșie subțire de apă, numit strâmtoarea Øresund.

e hartă aceasta pare foarte îngustă, în realitate însă are 16 
kilometri. În trecut, danezii și suedezii treceau această 
distanța cu barca, dar pierdeau mult timp pe drum. De 

aceea, au decis să construiască un pod, și nu unul simplu. Îți 
propunem să te convingi încă odată că arhitecții sunt adevărate 
genii. 

Podul este o structură gigantică, cu două niveluri pe care 
sunt  autostrăzi cu patru benzi de circulație și 

P 

P
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Dacă nu ai chiulit de la orele de geografie de la școală, 
despărțite de o 

Øresund.  

rtă aceasta pare foarte îngustă, în realitate însă are 16 
și suedezii treceau această 

ța cu barca, dar pierdeau mult timp pe drum. De 
și nu unul simplu. Îți 

ții sunt adevărate 

două niveluri pe care 
 o cale ferată. 

El se termină pe o insulă artificială și trece într

  

Această construcție neobișnuită a fost creată în așa fel ca să 
nu creeze obstacole pentru avioanele care aterizează la 
aeroportul din Copenhaga care se află în apropiere.

De la înălțime, podul este și mai impresionant.
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Satul românesc ar putea fi distrus! Nu este 
pe placul Europei 

 

Tudor MATEI

        Peste 50% din populația României locuiește în zona 
rurală, care ocupă aproape 90% din teritoriu.

omânia este una din puținele state europene care mai are 
o civilizație rurală atât de puternică, fapt care nu este pe 
placul celor de la Bruxelles. 

În următorii 20 de ani, acest lucru se va schimba drastic. 
Uniunea Europeană dorește urbanizarea, urmând cu exactitate 
planurile lui Nicolae Ceaușescu, iar acest lucru se va face fie 
prin trasformarea comunelor în orașe, fie prin unirea lor 
administrativă cu orașele cele mai apropiate. 

“România este țara cu cel mai mare procent de mediu rural și 
cred că am reușit să aduc în atenția Comsiei Europene de a avea 
în vedere această caracteristică specifică țării noastre. Sigur că 
ne concentrăm foarte mult pe agenda urbană, pentru că ora
din orice țară europeană sunt cele care au cele mai multe 
oportunități dar și cele mai multe provocări”, a spus Corina 
Crețu, comisar european, conform Libertatea. 

Pe de altă parte, oficialul european este convins că nu trebuie să 
se piardă din vedere dezvoltarea rurală. 
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Tudor MATEI 

 

ția României locuiește în zona 
rurală, care ocupă aproape 90% din teritoriu. 

ținele state europene care mai are 
ție rurală atât de puternică, fapt care nu este pe 

n următorii 20 de ani, acest lucru se va schimba drastic. 
ște urbanizarea, urmând cu exactitate 
șescu, iar acest lucru se va face fie 

șe, fie prin unirea lor 

țara cu cel mai mare procent de mediu rural și 
șit să aduc în atenția Comsiei Europene de a avea 

țării noastre. Sigur că 
a urbană, pentru că orașele 

țară europeană sunt cele care au cele mai multe 
ți dar și cele mai multe provocări”, a spus Corina 

Pe de altă parte, oficialul european este convins că nu trebuie să 

“Trebuie să încurajăm oamenii, mai ales tinerii, să trăiască în 
mediul rural. Satele românești riscă să fie abandonate și să nu 
aibă activități economice. De aceea cred că în cadrul noului 
program să fie elaborate proiecte și pentru dezvoltarea mediului 
rural”, a mai spus comisarul european.
Activenews. 

                      

 Panorame cu „ALPII” României... Ce a 
filmat o echipă britanică e DE VIS

 

O echipă de creativi britanici de la compania „Fourth 
Dimension” a realizat în urmă cu un an, un videoclip cu Munţii 
Făgăraş. Cine vede așa ceva poate spune că a văzut RAIUL! 
Munţii par desprinşi dintr-un basm, iar frumuseţea lor îţ
respiraţia. Rezultatul, în ansamblu, e încă o dovadă 
incontestabilă că munții noștri sunt întruchiparea unor picturi 
realizate de mâini divine...  
                      

Fluviul subteran de sub Dobrogea, care 
curge invers

 

Dumitru Neagu, Diana Perşa, Nicolae Pitu

       O descoperire care acum este uşor argumentată 
ştiinţific a dat naştere, în urmă cu 50 de ani, unei legende 
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“Trebuie să încurajăm oamenii, mai ales tinerii, să trăiască în 
ști riscă să fie abandonate și să nu 

ți economice. De aceea cred că în cadrul noului 
și pentru dezvoltarea mediului 

rural”, a mai spus comisarul european. Articol relatat de portalul 

Panorame cu „ALPII” României... Ce a 
filmat o echipă britanică e DE VIS 

Nicoleta IONIŢĂ  

 

O echipă de creativi britanici de la compania „Fourth 
Dimension” a realizat în urmă cu un an, un videoclip cu Munţii 

șa ceva poate spune că a văzut RAIUL! 
un basm, iar frumuseţea lor îţi taie 

respiraţia. Rezultatul, în ansamblu, e încă o dovadă 
ții noștri sunt întruchiparea unor picturi 

Fluviul subteran de sub Dobrogea, care 
curge invers 

Dumitru Neagu, Diana Perşa, Nicolae Pitu 

 

O descoperire care acum este uşor argumentată 
ştiinţific a dat naştere, în urmă cu 50 de ani, unei legende 
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spectaculoase: fluviul subteran de sub Dobrogea, care curge 
invers decât apele obişnuite, de la vale la deal.  

upă ce a fost lămurită aşa-zisa ciudăţenie, au fost 
descoperite şi avantajele apei subterane. Astfel, 
localnicii din Constanţa au acum la robinet o apă fosilă, 

pură, veche de 23.000 de ani. 

Dacă te duci azi în judeţul Constanţa şi întrebi de „fluviul 
subteran”, sigur vei găsi oameni care să-ţi spună că au auzit de 
aşa ceva. Cu atât mai mult cu cât lumea a văzut apa cum 
ţâşneşte din pământ, ca o fântână arteziană, de câte ori s-au 
făcut foraje, şi în apropiere de lacul Siutghiol, lângă staţiunea 
Mamaia, şi la Medgidia, Lazu, la Eforie sau Mangalia. E cu atât 
mai ciudat să se întâmple aşa ceva într-un judeţ, precum 
Constanţa, care dintotdeauna a suferit din cauza lipsei surselor 
de apă potabilă. Nici pământul dobrogean nu e darnic în râuri 
sau pâraie, dacă vorbim de cele de suprafaţă, cum nici cerul nu 
trimite aici prea multe ploi, zona confruntându-se deseori cu 
seceta. Primele foraje, în căutarea apei din adâncuri, au fost 
făcute de o firmă belgiană, în 1897, aproape de oraşul 
Constanţa, în zona Caragea-Dermen. Apa a fost găsită la 35 de 
metri adâncime. Au mai fost săpate puţuri şi în 1927. Pe atunci, 
numai centrul oraşului Constanţa avea apă, prin conducte, 
datorită forajelor. Dar legenda aşa-zisului râu subteran s-a 
născut abia când autorităţile comuniste au decis construirea 
canalului Dunăre-Marea Neagră. 

Legenda a pornit de la un maistru de sondă 

Om de ştiinţă, dar în acelaşi timp constănţean, inginerul Nicolae 
Pitu este omul ideal pentru a ne prezenta originile fantezistei 
poveşti. Cartea sa de vizită e completată de faptul că a „bătut 
ţăruşul”, cum se exprimă el, la 90% din puţurile săpate în acest 
judeţ. Întâmplarea face că interlocutorul nostru absolvea 
Institutul de Mine şi Geologie din Bucureşti, specialitatea 
hidrogeologie, în 1957, chiar anul în care s-a născut povestea 
fluviului subteran. „Noţiunea de fluviu subteran este eronată”, 
spune din capul locului inginerul, care în 1981 şi-a dat teza de 
doctorat în domeniul apelor subterane din Dobrogea. Nicolae 
Pitu ne spune că încă de la începutul anilor ’50 se lucra la prima 
variantă a canalului Dunăre-Marea Neagră, care trecea pe lângă 
lacul Siutghiol. În zona lacului lucra un maistru-şef de sondă, 
care a văzut, alături de colegii săi, cu toţii uimiţi, cum din 
pământ a răsărit dintr-odată o arteziană. Maistrul a trimis apoi 
informaţii la un ziar, despre ceea ce el credea că este un râu 
subteran. Informaţia s-a tot „rostogolit”, până când s-a creat 
ipoteza că râul ar fi venit pe sub pământ tocmai din Munţii 
Vrancei. Adică râul curgea de la deal la vale, ca orice apă de 
suprafaţă. Cu toate că specialiştii ştiu că apele subterane au cu 
totul alte legi de curgere. 

Râul subteran, în atenţia Comitetului Central 

Cum era de aşteptat, ştirea despre râul subteran a făcut vâlvă în 
presa vremii. Unele minţi înfierbântate au vorbit atunci chiar şi 
de necesitatea construirii unei hidrocentrale care să capteze râul 
subteran. Hidrocentrala ar fi trebuit amplasată la marginea 

lacului Siutghiol. Toată tevatura asta a ajuns în final la urechile 
liderilor Partidului Comunist din România. Subiectul a fost 
discutat la Comitetul Central. Şefii ţării însă au vrut ca 
specialiştii în hidrologie şi în geologie să-şi spună punctul de 
vedere. S-a format imediat o comisie care a plecat la Constanţa. 
S-au făcut şedinţe cu diverşi experţi, inclusiv cei care lucrau la 
canalul Dunăre-Marea Neagră. La una din aceste şedinţe a 
participat şi inginerul Nicolae Pitu. Discuţiile n-au fost prea 
lungi, pentru că lumea s-a lămurit repede despre ce e vorba cu 
adevărat. „S-a lămurit de atunci problema, că nu e vorba de nici 
un râu subteran, ci de un acvifer”, arată inginerul. Cu toate 
astea, legenda a continuat să curgă prin timp. Cu cât treceau anii 
şi se făceau alte foraje în Dobrogea, iar apa ţâşnea cu putere în 
diverse colţuri ale judeţului Constanţa, cu atât oamenii reluau 
fantezista teorie. Chiar şi în anul 2011 s-a vorbit de râul 
subteran, când locuitorii comunei Siliştea, aflată în partea de est 
a judeţului Constanţa, au amintit de apa care a ţâşnit cu putere 
din pământ, în urma unui foraj mai vechi. Apă bună pentru 
irigarea culturilor agricole. 

Definiţia acviferului 

Ce înseamnă, de fapt, acvifer. Ne-am adresat Institutului 
Geologic al României şi am vorbit cu cercetătorul ştiinţific 
Diana Perşa. „Acviferul e un complex de rocă permeabilă şi apa 
pe care o găzduieşte”, sună răspunsul specialistului. Dar de 
unde vine această apă? Am primit răspuns de la Dumitru 
Neagu, şeful Laboratorului de studii şi cercetări hidrogeologice 
al Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor. 
Am aflat astfel că există patru surse de alimentare pentru apele 
subterane din Dobrogea – din Podişul Prebalcanic, care este pe 
teritoriul Bulgariei, aceasta fiind sursa principală, apoi mai e o 
componentă de alimentare din Dunăre, în zona Ostrov-
Cernavodă, dar şi din precipitaţii sau irigaţii. Ajunsă în 
măruntaiele pământului, apa circulă prin rocile permeabile – 
nisipuri, pietrişuri, calcare, ne-a explicat Diana Perşa. Există şi 
zone sub pământ, în care apa nu are acces. Acolo sunt rocile 
impermeabile – argile sau marme, cu textura foarte fină. Iată de 
ce apa din adâncuri nu urmează o linie continuă. Poţi găsi apă la 
câteva zeci sau la câteva sute de metri adâncime, într-un anumit 
perimetru. „Apa se acumulează în rocile neconsolidate – 
nisipuri şi pietrişuri, şi în calcare, dar numai în fisuri. Acestea 
sunt rocile acvifere, care permit circulaţia apei”, arată Diana 
Perşa. 

Cercetări în lacul Siutghiol 

De când era copil, Nicolae Pitu observase că lacul Siutghiol 
avea porţiuni în care apa nu îngheţa pe timpul iernii. Mai târziu, 
ca specialist, a descoperit motivul – apele subterane care 
debuşau din acviferul de mare adâncime al Dobrogei. 
Hidrologii ştiu astăzi că orice acvifer de pe planetă funcţionează 
pe principiul circuitului apei în natură – există o sursă de la care 
porneşte tot acest „mecanism”, dar la fel există unul sau mai 
multe locuri în care aceste ape ies din pământ. „Această curgere 
poate aprinde imaginaţia asupra unor potenţiale râuri 
subterane”, opinează hidrogeologul Dumitru Neagu. „Acviferul 
alimentat de apele Podişului Prebalcanic are una dintre cele mai 
importante descărcări chiar în lacul Siutghiol”, ne anunţă 

D
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inginerul Pitu.Autorităţile române au declan-şat, în anii ’60, o 
vastă operațiune de studiere a fenomenului apelor subterane din 
Dobrogea. Mai întâi s-a făcut o cercetare, cu scafandri, a lacului 
Siutghiol, alături de experţi ai Institutului Naţional de 
Meteorologie şi Hidrologie, conform denumirii de atunci. „S
măsurat adâncimea lacului, care în general are cinci
Dar au fost descoperite locuri în care adâncimea ajunge la 17 
metri, chiar unde sunt izvoarele subterane. Acolo se află 
contactul cu acviferul”, continuă inginerul din Cons
ciudat ca un asemenea lac, de peste şapte kilometri lungime şi 
vreo doi kilometri lăţime, despărţit de Marea Neagră doar 
printr-o fâşie de pământ, să conţină totuşi apă dulce.

Operaţiune de amploare în Dobrogea 

Românii au vrut să ştie dacă Marea Neagră pătrunde în acvifer, 
drept pentru care au fost executate două foraje de mare 
adâncime în dreptul staţiunii Neptun. „S-au luat probe de debit 
şi au fost executate măsurători electromagnetice”, po
inginerul Nicolae Pitu. Testele au durat cinci ani, iar la capătul 
lor verdictul a fost clar – nu există infiltraţii ale Mării Negre în 
acvifer. Trebuie evidenţiat că „apa subterană e cea mai bună 
sursă de apă potabilă, fiind cantonată într-un mediu relativ 
izolat de activităţile umane”, remarcă geologul Diana Perşa. 
Devenise aşadar certitudine că în subsolul Dobrogei se află o 
comoară. Dobrogenii aveau şansa apei potabile, de data asta nu 
din Dunăre, ci din adâncurile pământului. Ca urmare, începând 
din 1970 a fost demarat un proiect al Ministerului Geologiei, 
pus în practică de o unitate de cercetare în foraje geologice 
speciale. „Am participat la acel program, care a mers până în 
1975″, spune inginerul Pitu, ocazie cu care s-au executat foraje 
pe tot cuprinsul jumătăţii de sud a Dobrogei. Statistica 
prezentată de Nicolae Pitu, care din 1972 până în 1990 a 
răspuns de alimentarea cu apă a judeţului Constanţa, arată că 
aici s-au realizat aproape 800 de foraje. 

Debit enorm de apă din pământ 

A fost stabilită în detaliu harta structurală care prezintă apele 
subterane din această zonă, la studiu participând specialişti ai 
Universităţii din Bucureşti. S-a constatat că aceste ape ocupă, în 
subteran, întreaga Dobroge de Sud, principala lor sursă aflându
se în Podişul Prebalcanic. Direcţia de curgere a apelor este de la 
Sud spre Nord, cu inflexiuni de la Vest spre Est, în dreptul 
oraşului Constanţa. „Captările de apă s-au făcut din cele trei 
acvifere, suprapuse, din subsolul Dobrogei. Debitul este 
enorm”, adaugă cercetătoarea Diana Perşa. Potenţialul celor trei 
acvifere totalizează, aşa cum precizează inginerul Nicolae Pitu, 
un debit între 9.000 şi 10.000 de litri de apă pe secundă. Toate 
forajele de până acum au însă o capacitate de până la 7.000 de 
litri pe secundă, dar capacitatea medie anuală de exploatare este 
de numai 5.000 de litri pe secundă. 

„Apa fosilă” 

Cu siguranţă că cel mai spectaculos rezultat al studiilor este 
vechimea apelor subterane, mai ales a celor din acviferul de 
mare adâncime al Dobrogei. Aţi văzut cât de repede curg râurile 
de suprafaţă. Mişcarea apelor subterane e cu totul alta, explică 
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şat, în anii ’60, o 
țiune de studiere a fenomenului apelor subterane din 

a făcut o cercetare, cu scafandri, a lacului 
Siutghiol, alături de experţi ai Institutului Naţional de 
Meteorologie şi Hidrologie, conform denumirii de atunci. „S-a 

mea lacului, care în general are cinci-şase metri. 
Dar au fost descoperite locuri în care adâncimea ajunge la 17 
metri, chiar unde sunt izvoarele subterane. Acolo se află 
contactul cu acviferul”, continuă inginerul din Cons-tanţa. Pare 

a lac, de peste şapte kilometri lungime şi 
vreo doi kilometri lăţime, despărţit de Marea Neagră doar 

o fâşie de pământ, să conţină totuşi apă dulce. 

Românii au vrut să ştie dacă Marea Neagră pătrunde în acvifer, 
rept pentru care au fost executate două foraje de mare 

au luat probe de debit 
şi au fost executate măsurători electromagnetice”, po-vesteşte 
inginerul Nicolae Pitu. Testele au durat cinci ani, iar la capătul 

nu există infiltraţii ale Mării Negre în 
acvifer. Trebuie evidenţiat că „apa subterană e cea mai bună 

un mediu relativ 
izolat de activităţile umane”, remarcă geologul Diana Perşa. 

adar certitudine că în subsolul Dobrogei se află o 
comoară. Dobrogenii aveau şansa apei potabile, de data asta nu 
din Dunăre, ci din adâncurile pământului. Ca urmare, începând 
din 1970 a fost demarat un proiect al Ministerului Geologiei, 

o unitate de cercetare în foraje geologice 
speciale. „Am participat la acel program, care a mers până în 

au executat foraje 
pe tot cuprinsul jumătăţii de sud a Dobrogei. Statistica 

care din 1972 până în 1990 a 
răspuns de alimentarea cu apă a judeţului Constanţa, arată că 

A fost stabilită în detaliu harta structurală care prezintă apele 
la studiu participând specialişti ai 
a constatat că aceste ape ocupă, în 

subteran, întreaga Dobroge de Sud, principala lor sursă aflându-
se în Podişul Prebalcanic. Direcţia de curgere a apelor este de la 

flexiuni de la Vest spre Est, în dreptul 
au făcut din cele trei 

acvifere, suprapuse, din subsolul Dobrogei. Debitul este 
enorm”, adaugă cercetătoarea Diana Perşa. Potenţialul celor trei 

precizează inginerul Nicolae Pitu, 
un debit între 9.000 şi 10.000 de litri de apă pe secundă. Toate 
forajele de până acum au însă o capacitate de până la 7.000 de 
litri pe secundă, dar capacitatea medie anuală de exploatare este 

Cu siguranţă că cel mai spectaculos rezultat al studiilor este 
vechimea apelor subterane, mai ales a celor din acviferul de 
mare adâncime al Dobrogei. Aţi văzut cât de repede curg râurile 

otul alta, explică 

inginerul Nicolae Pitu, viteza lor depinzând de permeabilitatea 
rocilor. Pentru stabilirea vechimii apelor acumulate în subteran 
s-au folosit anumiţi izotopi, precum deuteriu, tritiu şi carbon
„S-a constatat că această apă are o vech
arată expertul cât de lung este circuitul în acest acvifer de mare 
adâncime. „Noi bem aici, în judeţul Constanţa, apă fosilă”, 
spus inginerul Pitu. Cât priveşte direcţia de deplasare a apelor 
subterane, s-au folosit trasori izotopici pentru clarificarea 
acestei probleme. S-a descoperit că acviferul care provine di
Podişul Prebalcanic se prelungeşte şi spre Nord
fluviul Dunărea, până în sudul Bărăganului. S
în apropiere de Călăraşi – la 500 de metri
Giurgiu – la 200 de metri. S-a mai descoperit că şi în apropiere 
de Bucureşti este un acvifer, însă termal.
apă potabilă. Se vorbeşte de mai mulţi ani despre izvoarele 
termale din nordul Capitalei, aflate totuşi la
mare, de 2.000 de metri. Ape mineralizate, sulfuroase, 
hipotermale au fost identificate şi în apropierea litoralului 
românesc, între Eforie şi Mangalia, acolo fiind folosite în 
tratamentele balneare. 

Resurse 

Comoara din „seiful” Terrei 

Volumul apelor subterane se măsoară, la nivelul întregii 
planete, în milioane de kilometri cubi. Am descoperit câteva 
date într-un material intitulat „Prolog la hidrogeologia 
generală”, întocmit de profesorul Daniel Scrădeanu, de la 
Departamentul de Inginerie Geologică al Universităţii din 
Bucureşti. La adâncimea de 2.000 de metri, de pildă, volumul 
estimat este de 24 de milioane de kilometri cubi. Putem să 
coborâm şi la 5.000 de metri adâncime, unde cantitatea totală de 
apă atinge 60 de milioane de kilometri 
întreaga planetă folosesc totuşi numai 0,63% din tot acest 
volum, conform datelor UNESCO. Sursa: romanialibera.ro

                      

Castelul Corvinilor din Hunedoara

        Castelul medieval din Hunedoara, cunoscut 
numele de Castelul Corvinilor, este unul dintre cele mai 
importante monumente de arhitectură gotică din România.

l este considerat unul dintre cele mai frumoase castele 
din lume și este situat în „top 10 destina
Europa”. Castelul a fost construit în 1446 de către Iancu 

de Hunedoara, în apropierea râului Zla
în stil Renascentist-Gotic și este dotat cu elemente de apărare 
puternice. În afară de turnuri, bastioane, curtea interioară 
podul basculant, peretele este dublu și flancat de turnuri rotunde 
sau dreptunghiulare, o caracteristică inovatoare pentru 
arhitectura din Transilvania.  Există o legendă a fântânei 
castelului care spune că trei prizonieri turci au fost 
către Iancu de Hunedoara în temnițele castelului. El le

E
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inginerul Nicolae Pitu, viteza lor depinzând de permeabilitatea 
rocilor. Pentru stabilirea vechimii apelor acumulate în subteran 
au folosit anumiţi izotopi, precum deuteriu, tritiu şi carbon-14. 
a constatat că această apă are o vechime de 23.000 de ani”, 

arată expertul cât de lung este circuitul în acest acvifer de mare 
adâncime. „Noi bem aici, în judeţul Constanţa, apă fosilă”, ne-a 

inginerul Pitu. Cât priveşte direcţia de deplasare a apelor 
opici pentru clarificarea 

a descoperit că acviferul care provine din 
geşte şi spre Nord-Est, pe sub 

fluviul Dunărea, până în sudul Bărăganului. S-au efectuat foraje 
la 500 de metri adâncime, şi lângă 
a mai descoperit că şi în apropiere 

de Bucureşti este un acvifer, însă termal. Nu este vorba aici de 
apă potabilă. Se vorbeşte de mai mulţi ani despre izvoarele 
termale din nordul Capitalei, aflate totuşi la adâncime foarte 
mare, de 2.000 de metri. Ape mineralizate, sulfuroase, 
hipotermale au fost identificate şi în apropierea litoralului 
românesc, între Eforie şi Mangalia, acolo fiind folosite în 

umul apelor subterane se măsoară, la nivelul întregii 
planete, în milioane de kilometri cubi. Am descoperit câteva 

un material intitulat „Prolog la hidrogeologia 
generală”, întocmit de profesorul Daniel Scrădeanu, de la 

Geologică al Universităţii din 
Bucureşti. La adâncimea de 2.000 de metri, de pildă, volumul 
estimat este de 24 de milioane de kilometri cubi. Putem să 
coborâm şi la 5.000 de metri adâncime, unde cantitatea totală de 
apă atinge 60 de milioane de kilometri cubi. Oamenii de pe 
întreaga planetă folosesc totuşi numai 0,63% din tot acest 

Sursa: romanialibera.ro 

Castelul Corvinilor din Hunedoara 

Ancuța MOTOIANU 

Castelul medieval din Hunedoara, cunoscut și sub 
numele de Castelul Corvinilor, este unul dintre cele mai 
importante monumente de arhitectură gotică din România.  

l este considerat unul dintre cele mai frumoase castele 
este situat în „top 10 destinații de basm din 

Europa”. Castelul a fost construit în 1446 de către Iancu 
de Hunedoara, în apropierea râului Zlaști. Castelul este construit 

și este dotat cu elemente de apărare 
de turnuri, bastioane, curtea interioară și 

și flancat de turnuri rotunde 
sau dreptunghiulare, o caracteristică inovatoare pentru 

Există o legendă a fântânei 
prizonieri turci au fost ținuți de 

țele castelului. El le-a promis 
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libertatea în schimbul efortului lor de săpa o fântână cu apă 
bună. 

Timp de 15 ani prizonierii au săpat și, la 28 de metri, au găsit 
apă. Dar Iancu de Hunedoara murise, iar castelul era condus de 
văduva sa, Elisabeta Szilagyi, care nu a ținut promisiunea lui 
Ioan și a ucis prizonierii. Ca urmare a decesului lui Iancu, 
construcția castelului a stagnat – cu excepția modificărilor 
minore – până în secolul al 17-lea, când s-au făcut modificări 
estetice și completări defensive: Turnul Alb și Turnul de 
artilerie și o curte externă. Castelul a fost considerat de către 
arhitecții moderni ca fiind una dintre cele mai mari și cele mai 
importante structuri gotice din Europa de Vest.
Sursa: http://www.thousandwonders.net/ 
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și, la 28 de metri, au găsit 

e Hunedoara murise, iar castelul era condus de 
ținut promisiunea lui 

Ca urmare a decesului lui Iancu, 
ția modificărilor 

au făcut modificări 
și completări defensive: Turnul Alb și Turnul de 
și o curte externă. Castelul a fost considerat de către 

ții moderni ca fiind una dintre cele mai mari și cele mai 
din Europa de Vest. 

                      

Satele cocoțate în nori - Scări
din Munții Cernei

  
Prof. dr. Vicu MERLAN 

 
        Sate unice în România, în care oamenii ajung acasă 
doar cu ajutorul unei scări improvizate.

ituate la km 18 de la Băile Herculane spre Baia de Aramă, 
satele Scărișoara, Țațu și Ineleț din comuna Cornereva au 
două căi de acces: una prin vale, pe unde sunt urcate 

animalele, dar care este lungă (de fapt o cărare îngustă) 
prin abruptul de peste 50 de metri. Oamenii satelor (mai 
degrabă cătunelor) o preferă pe cea mai apropiată. Pentru 
aceasta este nevoie de escaladarea peretelui abrupt calcaros din 
partea de est a satului Scărișoara, pe unde s
rânduri de scări din stejar. Acest drum este folosit doar de 
câteva decenii, când i-a venit ideea unui sătean
câteva scări improvizate, spre a scurta mult din distan
anevoioasă de  pe valea pârăiașului Iuta

 După ce se urcă în serpentine semiabruptul dintre râul Cerna 
peretele calcaros, urcându-se cu pruden
scări, se ajunge la o altă parte semiabruptă
bănci din lemn amenajate de preotul bisericu
Până pe platou mai apar câteva creste de tip
călătorul își mai poate trage sufletul pe una din băncile d
unde poate fi văzută și o frumoasă troiță sculptată.

Satul Scărișoara este poziționat pe un platou
sunt risipite ici și colo, multe părăsite
șoseaua spre Herculane până la Biserică traseul poate fi 
străbătut în circa 2 ore. 

Scările ce urcă abruptul calcaros

Biserica Scărișoara este mică, construită
turlă, având împrejur cimitirul satului care are peste 150 de 
morminte. 

 

S
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Scărișoara și Ineleț 
ții Cernei 

Prof. dr. Vicu MERLAN – Huși 

în care oamenii ajung acasă 
doar cu ajutorul unei scări improvizate. 

ituate la km 18 de la Băile Herculane spre Baia de Aramă, 
ț din comuna Cornereva au 

două căi de acces: una prin vale, pe unde sunt urcate și 
animalele, dar care este lungă (de fapt o cărare îngustă) și o alta 
prin abruptul de peste 50 de metri. Oamenii satelor (mai 

referă pe cea mai apropiată. Pentru 
aceasta este nevoie de escaladarea peretelui abrupt calcaros din 

pe unde s-au pironit patru 
rânduri de scări din stejar. Acest drum este folosit doar de 

a unui sătean, de a pune 
spre a scurta mult din distanța lungă și 

Iuta. 

După ce se urcă în serpentine semiabruptul dintre râul Cerna și 
se cu prudență cele trei rânduri de 

scări, se ajunge la o altă parte semiabruptă, ce are din loc în loc, 
bănci din lemn amenajate de preotul bisericuței de pe platou. 
Până pe platou mai apar câteva creste de tip umăr, unde 

pe una din băncile din lemn 
și o frumoasă troiță sculptată.  

un platou cvasiplan. Casele 
părăsite, fiind în paragină. De la 

șoseaua spre Herculane până la Biserică traseul poate fi 

 
Scările ce urcă abruptul calcaros 

șoara este mică, construită în 1973, cu o singură 
turlă, având împrejur cimitirul satului care are peste 150 de 
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Primele trepte ale scării Troița de pe munte 

La poartă are un mic clopot. În Biserica care servește celor trei 
cătune, se slujește de două ori pe lună de către pr. Nectarie de la 
Mănăstirea din Herculane. Hramul bisericii este Nașterea Maicii 
Domnului pe 8 septembrie  Poştaşul urcă o dată pe lună, iar 
medicii nu au ajuns aici niciodată. După spusele localnicului 
Ilie Ciucur, care se află la circa 200 m de bisericuță, cu 60 de 
ani în urmă, cele două sate aveau circa 30 de familii cu 20 de 
copii scolarizați, astăzi existând doar 4 familii (Ciucur, Rădoi, 
Cionca și Vișeșeu) cu 3 copii. Școala satului se află în partea de 
est a bisericii, în continuarea platoului cvasiplan. Pentru cei 3 
copii vine un învățător din Băile Herculane, care are în incinta 
școlii, pe lângă sala de clasă și o cameră de locuit. Acesta 
rămâne o săptămână, iar la sfârșitul acesteia pleacă spre 
Herculane. 

 
Biserica de la Scărișoara 

Casele sunt construite predominant cu materie primă locală: 
piatră, cu temelia de peste un metru, lemn (bârne solide din brad 
ce formează pereții, dar și suprastructura casei). Țigla a fost 
adusă pe cai până la scări, iar de aici urcată cu traiste în spate 

până mai sus de scări, de unde a fost preluată tot cu caii până în 
sat. Acoperișul din spatele casei se prelungește până jos la 
temelie, pentru a face față zăpezilor abundente din timpul iernii.  

 
În fața casei lui Ilie Ciucur 

Aprovizionarea se face toamna, alimentele fiind cărate cu caii și 
spatele până în sat. 

Majoritatea localnicilor trăiesc ca acum 100 de ani, nu au curent 
electric, însă în cătunul Scărișoara familiile Rădoi și Ciucur, cu 
ajutorul copiilor care locuiesc în comună pe vale, și-au instalat, 
pe cursul pârâului Iuta, turbine acționate de forța apei venite din 
amonte. Având curent electric au și tv cu antenă parabolică și 
telefon mobil.  Iluminatul bisericuței și școlii se face cu ajutorul 
câtorva panouri solare de dimensiuni mici. 

  
Anexă gospodărească Poteca dintre case 

Dintre animalele sălbatice, își fac apariția foarte rar lupul, ursul, 
căprioara, cerbul, porci mistrți, vulpi etc. 

geografiegeografiegeografiegeografie    geografiegeografiegeografiegeografie    
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Itinerar spiritual la Muntele Athos 
(Grecia) 

 
 

Prof. dr. Vicu MERLAN 
 
          De-a lungul timpului am scris numeroase articole 
despre felul de a viețui în peșteri, în izolare, departe de 
societatea contemporană, având ca țel desăvârșirea 
spirituală.  

stfel, în expedițiile efectuate am identificat o mulțime 
de locuri pe teritoriul României, dar și în Basarabia, 
care atestau prezența încă din vremea dacilor, a unor 

comunități sau confrerii spirituale (ksatia) bine organizate. Am 
descoperit o mulțime de chili rupestre pe Valea Nistrului (la 
Tâpova și Saharna), pe Valea Răutului (Orheiul Vechi
Butuceni), în Dobrogea la Murfatlar și împrejurul Peșterii Sf. 
Andrei, în Subcarpații Buzăului la Bozioru, toate fiind numite 
generic athosul românesc. 
Denumirea generică avea trimitere la ascetismul sever de pe 
Muntelele Athos din Grecia, unde un număr mare de călugări 
proveneau și din Țările Române. Unii călugări români efectuau 
un gen de stagiatură, după care se întorceau în zona 
subcarpatică unde puneau bazele unei confrerii spirituale foarte 
stricte. De asemenea mulți domnitori din Țările Române 
dăruiau plini de evlavie, bani, ajutoare materiale, podoabe etc., 
multe putând fi regăsite și astăzi la mănăstirile de la Muntele 
Athos.  
În aprilie 2017, astrele au hotărât că a sosit momentul să fac 
primul pelerinaj la Muntele Sfânt, spre a mă edifica în multe 
privințe care privesc latura spiritual-creștină în care m
născut. În drum spre Grecia, traversând Bulgaria ne
pentru câteva ore la Mănăstirea Rila, din Mun
departe de Vârful Țarului din Muntele Rila. 

Mănăstirea Rila din Bulgaria 
Mănăstirea datează cam de prin secolul X-lea, fiind întemeiată 
de obștea călugărească care exista în jurul Sfântului Ioan de 
Rila. Aici există o icoană făcătoare de minuni numită 
Osenovița.   

A
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a lungul timpului am scris numeroase articole 
țui în peșteri, în izolare, departe de 

țel desăvârșirea 

țiile efectuate am identificat o mulțime 
și în Basarabia, 

ța încă din vremea dacilor, a unor 
ți sau confrerii spirituale (ksatia) bine organizate. Am 

țime de chili rupestre pe Valea Nistrului (la 
Răutului (Orheiul Vechi-
și împrejurul Peșterii Sf. 

ții Buzăului la Bozioru, toate fiind numite 

Denumirea generică avea trimitere la ascetismul sever de pe 
Grecia, unde un număr mare de călugări 

și din Țările Române. Unii călugări români efectuau 
un gen de stagiatură, după care se întorceau în zona 
subcarpatică unde puneau bazele unei confrerii spirituale foarte 

Țările Române 
dăruiau plini de evlavie, bani, ajutoare materiale, podoabe etc., 

și astăzi la mănăstirile de la Muntele 

În aprilie 2017, astrele au hotărât că a sosit momentul să fac 
pre a mă edifica în multe 

ștină în care m-am 
născut. În drum spre Grecia, traversând Bulgaria ne-a oprit 

, din Munții Balcani, nu 

 
 

lea, fiind întemeiată 
ștea călugărească care exista în jurul Sfântului Ioan de 

Rila. Aici există o icoană făcătoare de minuni numită 

 
Picturi murale pe cupolă 

Mănăstirea a avut un statut privilegiat în timpul ocupa
turcești, deoarece sultana Mara, soția lui Murad al II
ortodoxă și de origine slavă. Ea îi ocrotea permanent pe creștini. 
Fiul său Mohamed al II-lea a dat poruncă ca moa
Ioan, ce erau la Târnovo, să fie redate Mănăstirii Rila. Ulterior 
sultanii turci, prin firmanele lor au scutit mănăstirea de orice 
daune, iar călugării au fost tratați în mod privilegiat. Pentru 
bulgari Mănăstirea Rila înseamnă actul de na
creștinismului ortodox, deoarece încă de la întemeiere Sfântul 
Ioan de Rila a prevăzut în legământul său către ucenicii săi, ca 
aceștia să boteze poporul bulgar. De aici călugări s
în toată Bulgaria care au creștinat treptat poporul bulg
săvârșind numeroase minuni. În fiecare an Mănăstirea Rila este 
vizitată de circa un million de credicio
de camera din care 54 pentru vizitatori. Din cele câteva sute de 
călugări, cât au vețuit la mănăstire, astăzi mai slujesc d
câțiva. În perioada comunistă Mănăstirea a fost închisă, iar apoi 
transformată în muzeu, funcție pe care și astăzi o deține însă cu 
o mai mare libertate față de perioada anterioară.

Turnul de Apărare 
din Tesalonic 

Arcul de Triumf a lui Valerian

După pelerinajul efectuat la frumoasa mănăstire ne
continuat drumul spre Grecia. Primul ora
fost Tesalonicul.  
 

Mănăstirea Sf. Dimitrie din Tesalonic
Am vizitat Turnul de Apărare de la țărmul Mării Mediterane, 
Arcul de Triumf a împăratului Valerian 
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Pe pereții exteriori 

Mănăstirea a avut un statut privilegiat în timpul ocupației 
ști, deoarece sultana Mara, soția lui Murad al II-lea era 

și de origine slavă. Ea îi ocrotea permanent pe creștini. 
lea a dat poruncă ca moaștele sfântului 

Ioan, ce erau la Târnovo, să fie redate Mănăstirii Rila. Ulterior 
sultanii turci, prin firmanele lor au scutit mănăstirea de orice 

ți în mod privilegiat. Pentru 
bulgari Mănăstirea Rila înseamnă actul de naștere al 
știnismului ortodox, deoarece încă de la întemeiere Sfântul 

Ioan de Rila a prevăzut în legământul său către ucenicii săi, ca 
știa să boteze poporul bulgar. De aici călugări s-au răspândit 

știnat treptat poporul bulgar, 
șind numeroase minuni. În fiecare an Mănăstirea Rila este 

vizitată de circa un million de credicioși. În Mănăstire sunt 139 
de camera din care 54 pentru vizitatori. Din cele câteva sute de 

țuit la mănăstire, astăzi mai slujesc doar 
țiva. În perioada comunistă Mănăstirea a fost închisă, iar apoi 

ție pe care și astăzi o deține însă cu 
ță de perioada anterioară. 

 
Arcul de Triumf a lui Valerian 

upă pelerinajul efectuat la frumoasa mănăstire ne-am 
continuat drumul spre Grecia. Primul oraș unde am poposit a 

 
Mănăstirea Sf. Dimitrie din Tesalonic 

țărmul Mării Mediterane, 
ăratului Valerian și Biserica Sf. Dumitru. 
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Aici ne-am închinat la racla cu moaștele Sf. Dumitru dar și a 
altor moaște de sfinți. Spre seară ne-am îndrepat spre portul 
Ouranopoli din nordul Peninsulei Athos. 

 
Racla cu moaștele Sf. Dimitrie 

Fiind Joia Mare ne-am dus pentru câteva ore la biserica din 
localitate unde am asistat parțial la procesiunea religioasă. 
Pentru a ajunge pe Muntele Athos trebuie să ai un permis 
special, iar pentru eliberarea sa de la Ouranopoli, era nevoie de 
o invitație din partea unui schit sau mănăstire, făcută prin 
telefon sau e-mail. Permisul a costat 25 de euro. De asemenea 
pe Munte nu se folosesc cardurile electronice, însă telefonia 
mobilă este uzitată de toată lumea. 

 
Orășelul și portul Ouranopoli 

De reamintit că pe Muntele Athos nu este permis accesul 
femeilor. Acele femei care au ajuns totuși deghizate în bărbați 
pe munte, au părăsit planul fizic în mod violent și neexplicabil. 
  

 
Pe Mareea Egee în drum spre Muntele Athos 

În Vinerea Mare, pe 14 aprilie 2017, după ce am luat vaporul 
spre Muntele Sfânt, am coborât la primul port. De aici ne-au 
preluat două microbuze ale călugărilor sârbi de la Mănăstirea 

Hilandar. Într-un hrisov de la 1015 aflăm că mănăstirea era 
grecească, însă din 1198, când se afla în ruină, este refăcută de 
regele Ștefan Neman și fiul său Rațco, care renunță la cele 
lumești și devin monahi pe Muntele Athos cu numele de Sava și 
Simeon, devenind mănăstire sârbă. Are o icoană făcătoare de 
minuni numită Triherusa, care i-a tămăduit mâna Sf. Ioan 
Damaschin. 

 
Mănăstirea Hilandar văzută din livada de măslini 

Biserica are patru turle și este construită din piatră și 
ornamentată cu cărămidă. Catapeteasma sculptată din lemn este 
de la 1774. Mănăstirea Hilandar are 26 de chilii din care două 
sunt în jurul mănăstirii iar celelalte în Karyes și împrejurimi, 
dar și metoace în Grecia și Serbia. În curtea interioară sunt doi 
chiparosi seculari. După ce am vizitat-o ne-am îndreptat, pe jos, 
spre Mănăstirea Zografu. Poteca ce duce la aceasta este 
anevoiasă, printre măslini și dafini sălbatici, care pe atunci erau 
înfloriți. La mai puțin de un km înainte de a ajunge la mănăstire 
am zărit, într-o stâncă abruptă, chilia Sf. Cozma, la care am 
urcat din greu pe niște scări din piatră. Maica Domnului i-a 
apărut cuviosului cu scopul de a-l informa de venirea 
dușmanilor la 1892, care doreau să distrugă mănăstirea din 
apropiere. 

 
Biserica Mănăstirii Hilandar 

Aici am întâlnit un bulgar din Cadrilater care știa românește de 
la părinții săi, ce vețuiseră în perioada interbelică în România 
Mare.  
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Peștera cuviosului Cozma 

Spre seară am ajuns la Mănăstirea Zografu. Mănăstirea are o 
arsana (port cu turn la mare – turn ridicat cu cheltuiala lui 
Ștefan cel Mare) de unde se urcă pe un drum de 4 km prin 
pădurea deasă de dafini sălbatici.Tradiția spune că mănăstirea a 
fost întemeiată de trei frați: Moise, Aaron și Ioan din Lihnida pe 
la 980. A fost jefuită de nenumărate ori de pirații catalani și 
chiar distrusă. La refacerea ei au contribuit domnitori români 
precum Ștefan cel Mare (1502). 

  
Salcâm roz Dafin înflorit 

Tradiția spune că domnitorul moldovean, în copilărie, a stat o 
perioadă la această mănăstire, fapt care î-l va determina apoi să 
ajute consistent mănăstirea Zografu dar și altele de pe Muntele 
Athos. El va dărui, spre sfârșitul vieții sale, icoana Sf. 
Gheorghe, făcătoare de minuni, pe care a purtat-o permanent în 
fața armatei la vreme de război. În interiorul mănăstirii sunt trei 
icoane făcătoare de minuni, toate reprezentându-l pe Sf. 
Gheorghe. Una este pictată în mod miraculos de un înger, iar 
cea de a treia a fost adusă din Asia Mică, în timpul prigoanei 
icoanelor (iconoclasmul), apărând miraculos la Karyes. 

 
Mănăstirea Zografu 

Pe peretele, din partea dreaptă de la intrare, pot fi văzuți ctitorii 
mănăstirii, iar printre ei Ștefan cel Mare, Alexandru 
Lăpușneneanu și Vasile Lupu. 
  

O parte din ctitorii mănăstirii: Ștefan cel Mare 
(din mijloc), Alexandru Lăpușneneanu (dreapta) 

După ce am dormit prima noapte de pe munte la Zografu, 
călugării ne-au dus la vapor, spre a ne continua itinerariul. 
Astfel am călătorit pe ruta Zografu-Dafni, iar de aici am luat un 
autobuz până la Karyes (capitala Muntelui Sfânt). Din acest loc 
poți lua un microbuz, contra cost spre orice mănăstire sau schit 
de pe munte. Am putut vedea câteva hoteluri și  restaurante 
pentru pelerinii care călătoresc prin zonă. Din capitală ne-am 
îndreptat spre Schitul Lacu. Schitul românesc se află la poalele 
Muntelui Athon, aparținând de Mănăstirea Sf. Pavel de pe 
partea cealaltă a muntelui. 

 
Turnul construit de Stefan cel Mare la portul 

Mănăstirii Zografu (arsanaua) 
A fost întemeiat în sec. al VIII-lea Inițial a fost un schit sârb. În 
sec. al XVIII-lea schitul era locuit de monahi moldoveni, fiind 
refăcut de monahul Daniil la 1760. Chiliile sunt răspândite pe 
cei doi versanții ai văii. 
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Biserica Sf. Dimitrie de la Schitul Lacu 

Biserica Sf. Dimitrie a fost zidită la 1899 pe locul unei alte 
biserici din lemn. Are un efectiv de peste 50 de călugări 
repartizați la mai multe chilii, pe toată valea. Icoana făcătoare 
de minuni a Maicii Domnului se numește Lacoschitiotissa.  

 
Interiorul Biserica Sf. Dimitrie, iar în dreapta Icoana 
făcătoare de minuni a Maicii Domnului se numește 

Lacoschitiotissa 
După o primire mărinimoasă, pe care doar la schiturile 
romînești o întâlnești, unde am fost puși la o masă copioasă cu 
mâncăruri de post, am dormit câteva ore pentru a ne împrospăta 
forțele spre a face față nopții de înviere. Biserica se află la circa 
un km de Chilia Buna Vestire.   

 
Magazinul de icoane de la Chilia Buna Vestire  

Deoarece Sfânta Lumină de Înviere este adusă de la Ierusalim 
(cu avionul până la Atena, apoi cu elicopterul până la Tesalonic, 
iar de aici cu mașină prin munte), slujba de Inviere a început la 
2.30, când a sosit lumina.  

 
La cazare… 

Au participat peste 100 de pelerini și călugări. Slujba a ținut 
până la 7 dimineața, când mulți pelerini s-au împărtășit. Apoi 
toți participanții au fost invitați la o masă alcătuită din pâine de 
casă, scrumbie, brânză, cașcaval, ouă roșii, cozonac, dulciuri și 
vin.  

  
Slujba de Înviere  

Schitul este alimentat cu curent electric de la generatorul pe 
motorină dar și de la cele peste 10 panouri solare. Deține și o 
manufactură pentru confecționarea de haine bisericești, dar totul 
este automatizat. Aici am întâlnit un călugăr tânăr, de 28 de ani 
din Huși, care venise la Muntele Athos încă de la vârsta de 18 
ani.  

 
Mănăstirea grecească Marea Lavră 

După o altă repriză de somn, pe la ora 11.00 ne-am deplasat 
spre mănăstirea grecească Marea Lavră. Pe drum am vizitat un 
turn de peste 15 m înălțime, câteva chilii cu paraclise, am trecut 
pe lângă Schitul Morfono. Pe la jumătatea drumului, am fost 
luați la ocazie de preotul român Ignatie de la Chilia Ipatie, 
originar din Bârlad.  

geografiegeografiegeografiegeografie    



 

        71717171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017 
       

 

 
Mănăstirea grecească Marea Lavră dinspre Mareea Egee 
La Mănăstirea Marea Lavră am asistat la cea de-a Doua Înviere, 
fiind invitați apoi la trapeza care a fost construită de Sf. 
Atanasie pentru a lua masa, alcătuită din pâine, brânză, 
scrumbie, vin  și mere. Aici erau prezenți peste 500 de pelerini, 
majoritatea greci. Am întâlnit și câțiva călugări și pelerini 
români printre aceștia. Mănăstirea a fost întemeiată în 963 de 
către Sf. Atanasie Athonitul, pe locul unde sfântul pustniciese 
mai înainte și zidise o bisericuță închinată Maicii Domnului. 
 În ea s-au osârdit numeroși asceți printre care și apărătorul 
isihasmului Sf. Grigore Palama, Nil Izvorâtorul de Mir, 
Mucenicul Damaschin ș.a. 

Chiparosul secular  plantat de Sf. Atanasie Athonitul 
Aflată într-o stare jalnică din cauza incursiunilor piraților și a 
stăpânirii turcești, voievodul Țării Românești Neagoe Basarab 
s-a oferit s-o ajute material schimbându-i acoperișul, paraclisul 
și pictura.  

 
În trapeza construită de Sf. Atanasie – la masa de seară 

Biserica păstrează icoane făcătoare de minuni numite 
Econoama, Eleovritissa (Ivorâtoare de Untdelemn), 
Cucuzelissa, dar și lemn din Sfânta Cruce, Capul Sf. Vasile cel 
Mare, os din brațul Sf. Ioan Botezătorul, capul Sf. Nil 
Izvorâtorul de Mir ș.a. În curte se află chiparosul secular  
plantat de Sf. Atanasie. 

 
Schitul românesc Prodromu 

De la Marea Lavră ne-am deplasat spre Schitul românesc 
Prodromu. Pe drum un jeep condus de un călugăr grec ne-a 
luat la ocazie și ne-a dus până la schit. Distanța între cele două 
locații religioase este de doar trei km. În apropiere de Schit, la 
circa 300 de metri est este Marea Egee, iar de jur împrejur este 
înconjurat de livezile de măslini, vii, grădina de zarzavaturi, iar 
curentul electric (care este produs doar din generatoare cu 
motorină) are ca sursă externă și două eoliene de putere medie 
și peste 10 panouri solare. 
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Biserica Schitul românesc Prodromu 

 Schitul este pomenit pe la 1750, dar el exista de cu mult timp 
înainte, fiind întemeiat de câțiva monahi români. A fost refăcut 
de către domnitorul Grigore Ghica pe la 1850. Biserica actuală a 
fost ridicată la 1857, cu hramul Botezul Domnului. Are icoane 
făcătoare de minuni cu Maica Domnului, cea mai prețioasă fiind 
Podromița (pictată de o putere dumnezeiască), apoi 
Apărătoarea de Foc, apoi cea a Sf. Ioan Botezătorul dăruită de 
domnitorul Grigore Ghica și cea a Sfinților Trei Ierarhi.  

Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului  - 
Podromița 

Deșteptarea se face la 3 dimineața prin tragerea clopotelor. La 
ora 4 am mers la slujba de dimineață, care a ținut până la 7.30. 
Fiecare călugăr primește, spre finalul slujbei, zeci de pomelnice 
de la pelerini, pe care le citesc în tăcere.  
Pe la ora 9.00, după ce am primit merinde pentru drum, ne-am 
continuat itinerariul spre Schitul Panaghia. La Schitul 
Prodromu se găsesc moaștel sfinților Ioan Botezătorul, Sf. 
Apostol Matei, Sf, Ioan Gură de Aur, Sf. Grigore Teologul, Af. 
Haralambie, Sf. Cosma și Damian, Sf. Trifon și Varvara. 

 
Schitul Panaghia de pe Athon 

Fiind sfătuiți de călugării de la Prodromu, am ocolit vârful 
Athon prin partea de sud, sud-vest, spre Schitul Sf. Ana, 
îndreptându-ne la un moment dat spre Panaghia.  

 
Slujba de la Paraclisul Schitului Panaghia la lumina 

lumânărilor 
Schitul Panaghia este un refugiu  pentru pelerini, nefiind locuit 
permanent, însă are o capacitate de 20 de paturi, provizii, butelii 
mici cu gaz, lanterne, fântână cu apă potabilă. Spre est are un 
mic paraclis la care se roagă pelerinii. Aici ne-am întâlnit și cu 
pelerini ruși de dincolo de Munții  Urali și un cipriot. Rușii ne-
au pregătit un ceai tare, de cu greu am putut adormi mai târziu. 
În jur se vedeau petece de zăpadă, iar printre ele viorele, 
toporași, brebeneii, brândușe și chiar urzici. Vegetația de aici 
era cam pentru luna martie, însă la poalele muntelui era înflorit 
liliacul, măslini, portocalii, socul etc. Marți 18 aprilie 2017, ne-
am continuat traseul de la Panaghia spre Vârful Athon la 2033 
m. Ploase. Roua se transformaseră în boabe de gheață, iar vârful 
muntelui era învăluit într-o ceață groasă și rece. 
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Pe crestele abrupte înzăpezite ale Athonului 

Poteca era acoperită din loc în loc de zăpada de peste un metru, 
fapt care ne-a determinat să o ocolim pe pantele mai abrupte.  

 
Pe vârful Athon la 2033 metri 

A fost un urcuș anevoios și cu un consum mare de energie. 
Rușii renunțaseră, însă văzând entuziasmul copiilor mei, ne-au 
urmat în cele din urmă spre Athon. Ajunși pe vârf, la paraclisul 
și crucea mare, am rămas cam jumătate de oră, fiind un frig de 
nesuportat. Lui Matei, copilul cel mare, îi înghețaseră bocnă 
mâinile, iar Iosif abia mai rezista.  

 
Muntele Athos văzut de pe Athon 

Coborârea a fost la fel de anevoiasă, dar a durat mai puțin până 
la Panaghia. Aici am mai servit un ceai rusesc, iar apoi am 
coborât spre Schitul Sf. Ana.  

 
Schitul Sfânta Ana 

Aici ne-am închinat la moaștele Sf. Ana – protectoarea copiilor 
nenăscuți și a pruncilor, dar și la părticele din alți sfinți. Schitul 
este atestat în sec. al XIV-lea. Lângă strană se află icoana 
făcătoare de minuni a Sf. Ana. Schitul are 44 de chilii cu circa 
70 de călugări. De aici ne-am îndreptat spre Mănăstirea Sf. 
Pavel. De la Panaghia plecasem la ora 13.00, iar la ora 18.00 
am ajuns la Sf. Pavel. După ce ne-a cazat un călugăr român 
(mănăstirea fiind rusească), am mers la slujba de seară, iar apoi 
la trapeză la masă. 

 
Mănăstirea Sfântul  Pavel 

Am revenit în biserică, unde s-au scos 5 cutii argintate cu lemn 
din Sfânta Cruce, Cele Trei Daruri al Magilor (aur, smirnă și 
tămâie), moaștele Sf. Trei Ierarhii etc.  

  
Moaștele sfinților Lemn din sfânta Cruce 
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Am fost cazați la mănăstire. În curtea interioară, spre nord am 
admirat Turnul lui Ștefan cel Mare și cel a lui Neagoe Basarab 
restaurate de domnitorul Petru Rareș.  Mănăstirea are aspect de 
cetate fortificată, cu turnuri de apărare, iar chiliile din piatră 
sunt multietajate. De jur împrejur se pot vedea grădini terasate 
cu zarzavaturi, livezi de măslini și portocali înfloriți. 

 
Icoană făcătoare de minuni a Maicii 

Domnului - Mirovlitissa 
Mănăstirea a fost întemeiată pe locul unui templu a lui Apollon, 
pe ruinele căruia a fost ridicat încă de la 337 o mică mănăstire 
închinată maicii Domnului de către monahul Ștefan. A fost 
atacată de multe ori de pirații catalani. Printre binefăcătorii cei 
mai de seamă ai mănăstirii îi întâlnim pe Stefan cel Mare, 
Neagoe Basarab, Constantin Brâncoveanu, dar și țarii Rusiei 
Ivan cel Groaznic, Petru cel Mare, a domnitorului Serbiei Gh, 
Brancovici ș.a. Icoane făcătoare de minuni: Icoane ale Maicii 
Domnului - Mirovlitissa, Oglinda (care a aparținut împărătesei 
Teodora), Odighitria. Mănăstirea are 7 paraclise. Are 6 sihăstrii 
și trei chilii în Karyes. Are mai multe metoace în Grecia, iar în 
România metocul Todireni. 

 
Proschinitarul lui Maro dintre Mănăstirea Sfântul Pavel și 

port 
În fața Mănăstirii există există un mic paraclis numit 
Proschinitarul lui Maro, închinat soției sultanului Murad al II-
lea - Maro, fica domnitorului Serbiei Gh. Branconovici, care a 
coborât împreună cu suita sa la portul mănăstirii, aducând cu ea 

Darurile Magilor. Cam la jumătatea distanței dintre port și 
mănăstire, împărăteasa a auzit glasul Maicii Domnului: Maro, 
Maro, să nu mergi mai departe că în mănăstire locuiesc 
monahi, iar tu ești femeie. Aici stăpânesc eu. Îndată i-a apărut 
Maica Domnului, care i-a interzis să continue drumul.  

 
Mănăstirea Sfântul Dionisiu 

A doua zi ne-am îndreptat spre Mănăstirea Sfântul Dionisiu, 
coborând spre mare, de unde apoi am urmat urcușul greoi al 
potecii de pe faleza înaltă. Peste o oră am ajuns la mănăstire 
grecească, unde am rămas circa o jumătate de oră, timp în care 
ne-am închinat la moaștele Sfântul Ioan Botezătorul (mâna 
dreaptă care l-a botezat pe Iisus), fragmente de moaște de la 
Sfânta Chiriachi, Sfinții Trei Ierarhi, lemn de la Sfânta Cruce 
ș.a. Mănăstirea are aspectul unei fortărețe, sau cuib de vultur, 
cocoțată pe vârful unei stânci de peste 80 m deasupra nivelului 
mării. Se prezintă ca o fortăreață, deoarece a fost atacată în 
repetate rânduri de pirați.  

 
Mozaic cu ctitorii mănăstirii: domnitorul 

Neagoe Basarab (dreapta jos) și 
împăratul Alexie al II-lea Comneanul 

 
Deși nu a suferit incendii, ca în cazul altor mănăstiri, a fost însă 
afectată de cutremure. La arsanaua (portul) mănăstirii se 
întâlnește și paraclisul Sf. Dimitrie. Printre ctitori, alături de Sf. 
Dionisie, Sf. Nifon, este prezent și domnitorul Neagoe Basarab 
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și împăratul Alexie al II-lea Comneanul. Neagoe Basarab a 
dăruit mănăstirii: capul Sf. Ioan Botezătorul și chivotul Sf. 
Nifon în forma bisericii de la Mănăstirea Curtea de Argeș.  

 
Mâna dreaptă a Sf. Ioan Botezătorul care l-a botezat 

pe Iisus 
Mănăstirea este ajutată material și de domnitorii Petru Rareș și 
Alexandru Lăpușneanu. Icoana Sf. Ioan Botezătorul  este 
făcătoare de minuni.  

 
Icoana făcătoare de minuni a Sfântului 

Ioan Botezătorul 
De mare valoare este și icoana Maicii Domnului Acatist, din 
1786,  făcută dintr-un amestec de ceară cu mastică, acoperită cu 
o îmbrăcăminte de argint aurit. Trapeza și peretele de răsărit 
sunt pictate cu diferite scene: Soborul celor fără de trup, 
Căderea lui Lucifer, 21 de scene din Apocalipsa Sf. Ioan. 

 
Icoana Maicii Domnului - Acatist 

Am continuat drumul spre Mănăstirea Sf. Grigoriu, la care am 
ajuns după două ore. Am vizitat mănăstirea, dar nu am putut 
intra în biserică fiind la acea oră închisă. A fost întemeiată de 
cuviosul Grigore cel Nou. În 1457 mănăstirea a fost atacată de 
pirați și distrusă. În 1500, Ștefan cel Mare face danii și o 
reînnoiește; daniile sunt continuate de fiul său Bogdan (mama 
sa Maria Paleologhina dăruiește icoana bizantină a Maici 
Domnului numită Oghiditria). 

 
Mănăstirea Sf. Grigoriu 

Îi sunt arondate mănăstirile Putna din Bucovina și Sf. Spiridon 
din București. În mănăstire se păstrează o parte de lemnul 
Sfintei Cruci, moaștele Sf. Grigore cel Nou și moaștele Sf. 
Anastasia Romana ș.a. 
De aici ne-am continuat drumul spre Mănăstirea Simonos 
Petras, amplasată la 300 m înalțime față de nivelul mării, pe 
vârful unei stânci. Mănăstirea are 7 nivele de locuire și încă trei 
la temelia ei. Zidurile sunt ancorate în stâncă având peste 2,5 m 
grosime.  

 
Mănăstirea Simonos Petras 

Mănăstirea este construită din trei turnuri alăturate,  cu balcoane 
ieșite mult în afară. A fost întemeiată de Sf. Simon Izvorâtorul 
de Mir la 1257. La 1580 mănăstirea este distrusă în întregime de 
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un incendiu. Pentru a o reface egumenul Evghenie merge în 
Țara Românească la metocul Sf. Nicolae din București.  

 
Domnitorul Mihai Vitezul într-un 

tablou apărând ca ctitor al 
Mănăstirea Simonos Petras 

Domnitorul Mihai Vitezul ajută la refacerea mănăstirii, fapt 
pentru care este regăsit printre ctitorii acesteia. La 1891 într-un 
alt incendiu arde o mare parte din mănăstire. Egumenul Neofit, 
pleacă cu moaștele Sf. Maria Magdalena prin Rusia și strânge 
bani pentru refacerea mănăstirii, minune care-l determină pe 
stareț s-o declare și pe sfântă, ctitor al mănăstirii. Ocrotitoarea 
mănăstirii este Sf. Maria Magdalena; moaștele acesteia fiind 
păstrate în mănăstire și pe care și noi am reușit să le sărutăm. 
Mănăstirea are câteva chilii și katisme, precum și câteva 
metoace în Grecia. Deoarece am ajuns destul de târziu, fiind 
slujba de seară spre final, am fost duși apoi la trapeză, la masă. 
Regimul preferențial al stareției de aici, ne-a pus în situația de a 
ne întoarce, însă și la insistențele unui călugăr român (care ne-ar 
fi primit cu drag, dacă ar fi fost doar hotărârea lui – spunând că 
totuși el dă ascultare și vorbe starețului rămân sfinte), 
întâlnindu-ne pe drumul de întoarcere chiar cu starețul, i s-a 
făcut milă de noi, având în vedere că urma sa se întunece și nu 
reușeam să ajungem pe lumină la Mănăstirea Grigoriu. Din 
drum ne-a întors călugărul român, care cu lacrimi în ochi ne-a 
spus că putem rămâne. M-a mișcat profund gestul său, dar l-am 
înțeles lăuntric, știind că el a dat doar ascultare. Dacă la început 
s-a motivat că nu mai sunt locuri, până la urmă am fost cazați 
într-o cameră unde au mai rămas încă două paturi goale. Asta 
mi-a cam lăsat un gust amar, mai ales că a doua zi, călugării 
greci, luând pelerinii în microbuze spre vapor, ne-au fost 
refuzați iarăși pe motiv că nu încăpem toți, fiind lăsați pe jos. 
Am coborât pe o scurtătură de unde am reușit să prindem 
vaporul (acesta se îndrepta spre larg de la Mănăstirea Grigoriu, 
însă când ne-a văzut la țărm a întors vaporul și s-a îndreptat spre 
noi, în ciuda valurilor mari care acoperiseră puntea de acostare). 
Acest gest mi-a descrețit fruntea și astfel am trecut cu vederea 
discriminarea care ni se făcuseră, doar pentru că eram români. 
Cazarea la schituri sau mănăstiri este doar de 24 de ore; se poate 
rămâne mai mult cu programare. Zilnic Muntele Sfânt este 
vizitat de zeci, chiar sute de pelerini. Oriunde te-ai duce 
călugării păstrează o anumită sobritate față de pelerini, dar sunt 
ospitalieri (mai ales românii) și evlavioși. 

 
Portul Mănăstirea Simonos Petras 

Doar când cunosc pe cineva, atunci discuția se prelungește și pe 
aspecte sociale. Fiecare schit sau mănăstire are un magazin cu 
icoane, produse naturiste, smirnă, tămâie, cărți etc. 

 
Muntele Athos văzut dinspre sud (Vf. Athon 2033 m) 

Pădurile din jur sunt alcătuite din dafini, măslini, chiparoși, 
salcâmi japonezi, rar cactuși (pe coaste) și chiar salcâmi. 
Agricultura este practicată doar pe văile terasate, fiind irigate cu 
picătura prin intermediul unor sisteme speciale. Pe lângă 
livezile întinse de măslini pot fi întâlniți și portocali, cireși, 
caiși, piersici, vii. Vegetația muntelui este greu de străbătut, 
fiind împânzită de ruguri groase de mur, tufe de machis, liene 
etc. Animalele sălbatice întâlnite: porcul mistreț, rar lupul, 
șacalul, coiotul, vulpea, iepurele etc. 
 De la Mănăstirea Simonos Petras ne-am îndreptat spre 
Ouranopolis, iar apoi prin Bulgaria și spre casă în România.  
Pe ansamblu, itinerariul spiritual de la Muntele Athos a avut o 
semnificație majoră asupra sentimentelor noastre religioase, 
fiind pus în fața unei noi fațete creștine, mai severe, cu o formă 
de ascetism de înaltă ținută. Organizarea de stup este esențială 
în existența ca entitate spirituală. Fiecare călugăr are atribuțiuni 
stricte, iar ascultarea este cheia de bază în păstrarea disciplinei 
și ordinii monahale. Setea de cunoaștere, de mister, de 
îndumnezeire, ne-a îndrumat pașii spre locurile bătătorite ale 
asceților medievali, spre spațiile încărcate cu evlavie și 
renunțare la lumesc. 
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Livezile de măslini terasate 

Nu există Tv, radio, știri etc. Timp de o săptămână am fost 
decuplați de la mapamond, fără a realiza aceasta. La acestea se 
adaugă și spațiul geografic minunat, peisajul mediteraneean cu 
o bogăție floristică inedită, care-ți permite să te poți decupla la 
comandă de tentațiile lumești.  
 

Mastodontul şi Mamutul din Valea Morilor 
(Chişinău) 

 

 Conf. univ. dr. George V. GRIGORE 

Valea Morilor este un lac situat în parcul cu acelaşi 
nume din sectorul Buiucani al oraşului Chişinău 
din Republica Moldova.  

cesta a fost construit în anul 1952 şi în perioada 
sovietică a purtat denumirea de Lacul 
Comsomolist. Suprafaţa întregii zone este de 102 

hectare. Parcul este situat pe un teren de o suprafaţă cu un relief 
variat şi are 4 intrări. Lacul de o suprafaţă de 34 hectare şi 
reprezintă centrul compoziţiei peisajului actual. În jurul lacului 
este o alee circulară de o lungime de 2,5 kilometri. Aproape 
jumătate din teritoriu este acoperit de zone verzi. În toamna 
anului 2006 s-a decis curăţarea lacului, lucrare care a durat până 
în anul 2010. Deabia în 2011 au fost consolidate malurile şi apa 
a început să fie din nou acumulată în lac. Pe parcursul lucrărilor 
de curăţare au fost descoperite pe lângă obuze datând din timpul 
celui de-al Doilea Război Mondial, oase şi vestigii care au 
condus la o serie de cercetări arheologice de   salvare întreprinse 
de Academia de Ştiinţe a Moldovei. Acestea au depistat unele 
aşezări care aparţin culturilor Precucuteni-Tripolie A (mil. V 
î.Hr.), Cucuteni-Tripolie şi Sântana de Mureş-Cerneahov (sec. 
III-IV d.Hr.).În timpul lucrărilor de curăţare şi adâncire a 
fundului lacului din Valea Morilor din Chişinău excavatoriştii 
au descoperit mai multe oase mari, fosilizate, de culoare 
cafenie, înşirate pe o suprafaţă de câteva zeci de metri, ale unui 
animal preistoric. Despre aceasta a fost înştiinţat Muzeul 
Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, de unde vestea a 

parvenit la Institutul de Zoologie al Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei. Cercetători ştiinţifici ai instituţiilor nominalizate, 
sosiţi la faţa locului, au început săpăturile, coordonate de 
paleozoologul Teodor Obadă. Iniţial, după ce au fost dezgolite 
câteva reminiscenţe scheletice în stare de păstrare dificilă, s-a 
presupus că osemintele pot aparţinea unui mastodont 
(Mastodont sp. – mamifer din grupa proboscidienilor străvechi, 
care a trăit în părţile acestea în Neogenul târziu, acum 1,6-11,5 
milioane de ani). Ulterior au fost depistate alte resturi 
scheletice, mai mult sau mai puţin întregi, printre care şi doi 
fildeşi (incisivi modificaţi). Forma puternic curbată a fildeşilor, 
răsucirea lor la capete şi fosilizarea foarte slabă a oaselor ne-au 
sugerat ideea că fosilele ar proveni de la un mamut 
(Mammuthus primigenius), de asemenea proboscidian, dintr-o 
epocă cu mult mai târzie (Pleistocenul superior; cu 200-12 mii 
de ani în urmă). Această versiune s-a confirmat ceva mai târziu, 
odată cu depistarea unui maxilar inferior, parţial deteriorat 
(ramurile ascendente suntdistruse), cu câte două măsele 
(molari), consecutive M2 şi M3 pe ambele ramuri (cel anterior 
foarte uzat, având doar ultimele lame) specifi ce, după structura 
lor, mamutului. Dimensiunile fildeşilor (circa 160-170 cm în 
lungime), mandibulei, măselelor şi ale unor oase mai bine 
păstrate ale membrelor (scapula, radius, femur, tibia, etc.) 
demonstrează că osemintele în ansamblu aparţin, probabil, unei 
femele cu înălţimea aproximativă de 2 metri, în vârstă de circa 
38-40 de ani, care şi-a găsit moartea în bazinul acvatic din 
această vale la finele epocii glaciare, aproximativ cu 16-14 mii 
de ani în urmă, fiind unul din ultimii mamuţi, care au trăit pe 
teritoriul Moldovei. Data concretă a morţii animalului va fi 
cunoscută după determinarea vârstei absolute a osemintelor şi a 
depunerilor de argilă în care au fost descoperite. Deoarece 
Republica Moldova nu dispune de baza materială adecvată, 
cercetările respective vor fi realizate în laboratoare specializate 
din străinătate. Menţionăm că arheologii de la Muzeul Naţional 
de Arheologie şi Istorie a Moldovei au depistat, tot în matca 
veche a lacului din Valea Morilor, în apropierea descoperirii 
anterioare, noi resturi scheletice, care aparţin unui alt individ de 
mamut. În curând, ele vor fi scoase din roca de bază. Nu-i 
exclus faptul ca fundul străvechiuluilac din Valea Morilor să ne 
aducă şi alte surprize paleontologice în viitor. Respectivele 
animale descoperite au trăit în epoci geologice şi-n condiţii 
ecologice diferite: mastodonţii în „landşafturi” de tipul 
savanelor africane de astăzi, iar mamuţii – în circumstanţele de 
tundro-stepă rece din aşa numita epocă glaciară a Pleistocenului 
superior. În acest momentul pe teritoriul Republicii Moldova 
sunt cunoscute peste 100 de puncte, unde au fost înregistrate 
resturi scheletice, iar în câteva cazuri (sat Ofatinţi - din raionul 
Râbniţa, satele Proscureni şi Duruitoarea – din raionul Râşcani, 
orăşelul Svetlâi - din  raionul Taraclia ş.a.) au fost semnalate 
chiar schelete aproape întregi de mamut. De asemenea sunt şi 
circa 30 de localităţi, în deosebi în centrul şi sudul republicii, în 
care s-au găsit reminiscenţe scheletice (mai cu seamă măsele 
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solitare, mai rar mandibule şi fragmente ale cutiei craniale) de 
mastodonţi (reprezentanţi a 7 genuri şi peste 10 specii). Cele 
mai vechi fosile de mamut din Moldova au o vârstă de 
aproximativ 160 mii ani.  

În urma acestor complexe descoperiri paleontologice şi 
arheologice, un grup de cercetători de la Academia de Ştiinte a 
Moldovei (ASM), susţinâd că au scos la lumină obiecte cu 
valoare de unicat pentru Republica Moldova, sugerează 
autorităţilor locale să deschidă chiar aici, în parcul 
Morilor din Chişinău, un muzeu care să prezinte aceste 
descoperiri. 

Schelet fosil de proboscidian descoperit la Valea Morilor

Schelet fosil de proboscidian descoperit la Valea Morilor

Reconstituire mastodont (Mastodont sp. – mamifer din grupa 
proboscidienilor străvechi, care a trăit în părţile acestea în 

Neogenul târziu, acum 1,6-11,5 milioane de ani)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017

solitare, mai rar mandibule şi fragmente ale cutiei craniale) de 
mastodonţi (reprezentanţi a 7 genuri şi peste 10 specii). Cele 

va au o vârstă de 

În urma acestor complexe descoperiri paleontologice şi 
Academia de Ştiinte a 

(ASM), susţinâd că au scos la lumină obiecte cu 
Moldova, sugerează 

autorităţilor locale să deschidă chiar aici, în parcul Valea 
din Chişinău, un muzeu care să prezinte aceste 

 

proboscidian descoperit la Valea Morilor 

 

lea Morilor 

 

mamifer din grupa 
proboscidienilor străvechi, care a trăit în părţile acestea în 

11,5 milioane de ani) 

Reconstituire mamut ((Mammuthus primigenius
dintr-o epocă cu mult mai târzie, din Pleistocenul superior; cu 200

12 mii de ani în urmă).

                      

Dezlănțuirea Naturii sau man
vremii? 

Prof. dr. Vicu MERLAN 

             Fenomene meteo nemaiîntâlnite până acum. Care 
sunt cauzele ce le-au declanșat? 
 
n primăvara acestui an s-a produs un fenomen meteo inedit, 
fenomen care s-a declanșat ca din senin, fără semene 
previzibile, fără vreun avertisment de orice fel. Chestionând 

bătrânii satelor legat de acesta, toți mi
sunt ei în viață nu au prins un astfel de eveniment meteo, de o 
asemenea intensitate. Au mai fost ninsori în aprilie sau chiar 
luna mai, dar erau sporadice, incipiente, fără vlagă, cu strat 
subțire și de scurtă durată sau cu precipitații puține.
 În plină primăvară apar ca din senin precipita
mai întâlnit vreodată: ninsori cu viscol. În această primavară 15 
judeţe din România au fost sub cod portocaliu de vânt şi ninsori 
puternice. Meteorologii recunosc că au înregistrat
frig pentru această perioadă.  La Miercurea Ciuc, pe 22 aprilie 
dimineaţa au fost minus 9 grade Celsius, cea mai redusă 
temperatură înregistrată pentru această zi din 1969 încoace, însă 
după ce cu mai puţin de o săptămână în urmă au fost 
temperaturi de peste 20 de grade Celsius la amiază. Acest 
episod de vreme severă a lovit toată Europa, din estul Franţei 
până în Rusia, însă la noi a fost ac
mediteranean, au spus meteorologii. 
Tot mai multe voci vorbesc de un adevărat război geoclimatic. 
În acest sens generalul Emil Streinu, specialist în radiolocaţie, 
avertiza că astfel de episoade vor fi tot mai dese, că
tehnici şi tehnologii de control al mediului înconjurător de 
către statele dezvoltate, pentru a câştiga un avantaj economic. 
Atât generalul Streinu, ca şi alţi adepţi ai teoriei conspiraţiei, 
vorbeşte despre un „arsenal neconvenţional de modificare a 
climei”. În momentul de faţă se lucrează electronic, cu 
instalaţiii de mare putere, prin încălzirea puternică a 
atmosferei şi modificarea permeabilităţii electrice a picăturii de 
ploaie şi a fulgului. (…) Acum avem o zăpadă lucrată 
electronic. Sunt folosite căderi de precipitaţii pe teatrele de 
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Mammuthus primigenius, proboscidian 
ă cu mult mai târzie, din Pleistocenul superior; cu 200-

12 mii de ani în urmă). 

țuirea Naturii sau manipularea 
 

Prof. dr. Vicu MERLAN – Huși 

Fenomene meteo nemaiîntâlnite până acum. Care 

a produs un fenomen meteo inedit, 
șat ca din senin, fără semene 

vizibile, fără vreun avertisment de orice fel. Chestionând 
ți mi-au răspuns, că de când 

ță nu au prins un astfel de eveniment meteo, de o 
asemenea intensitate. Au mai fost ninsori în aprilie sau chiar 

mai, dar erau sporadice, incipiente, fără vlagă, cu strat 
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Tot mai multe voci vorbesc de un adevărat război geoclimatic. 
În acest sens generalul Emil Streinu, specialist în radiolocaţie, 
avertiza că astfel de episoade vor fi tot mai dese, că sunt folosite 
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operaţiuni militare şi pentru avantaje economice
la RTV.  
 
Pe data de 24 aprilie 2017 mii de familii din judeţul Vaslui, au 
rămas fără curent electric peste patru zile, deoarece au fost  
peste 500 de stâlpi distruşi de căderile masive de zăpadă. Astfel 
15 localităţi din judeţul Vaslui au fost private de energie 
electrică, din cauza ninsorilor şi viscolului, care au distrus 
reţelele de electricitate. Echipele de intervenţie ale Delgaz Grid 
au găsit peste 540 de stâlpi de electricitate distruşi, majoritatea 
de pe Valea Prutului. Refacerea liniilor de medie tensiune din 
judeţul Vaslui s-a finalizat etapizat în cursul a peste o 
săptămână, în funcţie de condiţiile de acces în teren cu 
materialele şi utilajele necesare.  
Codul portocaliu de vreme rea care s-a abătut asupra jude
Vaslui pe 20-21 aprilie a distrus partea de sud a jude
cel mai afectat Bârladul. Ninsoarea abundentă 
vântul puternic au rupt mai mulți stâlpi de tensiune, precum
zeci de copaci, care au căzut peste firele de telefonie 
dar  alimentarea cu gaz nu a avut de suferit. Peste tot, dar mai 
ales în păduri, mii de copaci s-au rupt, astfel încât drumurile 
forestiere erau impracticabile datorită copacilor dobo
greutatea zăpezii apoase. 
În același timp sistemul de distribuție a energiei electrice ce 
alimentează județul Vaslui a fost distrus din cauza vremii 
extreme 24 de stâlpi de înaltă tensiune din zona Murgeni
Bârlad, care au fost rupți. 
Municipiul Bârladul  a rămas fără curent electric pentru o zi 
jumătate! 

 
S-ar putea spune că la Bârlad a fost înregistrată
negativă: din cauza condițiilor meteo nefavorabile,
rămas în același timp fără curent electric, apă potabilă,
și internet. 
General Emil STRĂINU crede că  România este actualmente un 
poligon de încercare a armelor geoclimatice.  
Riscurile iminente ale unui „război meteorologic”. 
România se află tot mai frecvent sub asediul fenomenelor meteo 
extreme, iar aceste fenomene pot fi controlate de om, spunea 
ceva mai demult generalul Emil Străinu.  
Într-un interviu acordat ziarulring.ro, generalul Străinu arăta că, 
prin intermediul acestei tehnologii, marile puteri „
reciproc polițe, fără să mai folosească tancuri şi rachete
„Războiul economic îl fac distrugându-ţi recoltele, câmpurile 
de legume şi de fructe, pomii fructiferi, viile. Este un război 
între Est şi Vest. Primele cinci mari puteri ale lumii sunt 
deţinătoare a ceea ce se numeşte arma meteorologică
desfăşoară războiul meteorologic. E foarte simplu. România, de 
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operaţiuni militare şi pentru avantaje economice, declara acesta 

mii de familii din judeţul Vaslui, au 
rămas fără curent electric peste patru zile, deoarece au fost  

distruşi de căderile masive de zăpadă. Astfel 
15 localităţi din judeţul Vaslui au fost private de energie 
electrică, din cauza ninsorilor şi viscolului, care au distrus 
reţelele de electricitate. Echipele de intervenţie ale Delgaz Grid 

de stâlpi de electricitate distruşi, majoritatea 
de pe Valea Prutului. Refacerea liniilor de medie tensiune din 

a finalizat etapizat în cursul a peste o 
săptămână, în funcţie de condiţiile de acces în teren cu 

a abătut asupra județului 
21 aprilie a distrus partea de sud a județului, fiind 

cel mai afectat Bârladul. Ninsoarea abundentă și apoasă și 
ți stâlpi de tensiune, precum și 

zeci de copaci, care au căzut peste firele de telefonie și internet, 
dar  alimentarea cu gaz nu a avut de suferit. Peste tot, dar mai 

au rupt, astfel încât drumurile 
forestiere erau impracticabile datorită copacilor doborâți de 

și timp sistemul de distribuție a energiei electrice ce 
țul Vaslui a fost distrus din cauza vremii 

extreme 24 de stâlpi de înaltă tensiune din zona Murgeni-

ladul  a rămas fără curent electric pentru o zi și 

 

înregistrată o premieră 
nefavorabile, localnicii au 

potabilă, telefonie 

General Emil STRĂINU crede că  România este actualmente un 

Riscurile iminente ale unui „război meteorologic”.  
România se află tot mai frecvent sub asediul fenomenelor meteo 

fenomene pot fi controlate de om, spunea 

, generalul Străinu arăta că, 
prin intermediul acestei tehnologii, marile puteri „își plătesc 

ncuri şi rachete”. 
ţi recoltele, câmpurile 

de legume şi de fructe, pomii fructiferi, viile. Este un război 
între Est şi Vest. Primele cinci mari puteri ale lumii sunt 
deţinătoare a ceea ce se numeşte arma meteorologică şi 
desfăşoară războiul meteorologic. E foarte simplu. România, de 

peste 35-40 de ani, este un poligon de încercare a armelor 
geoclimatice”. 
El arăta că astfel de fenomene s-au produs 
amploare mai mică, când pe piața românească şi
intrarea mari furnizori de legume şi fructe din centrul Europei şi 
din Asia, scopul fiind distrugerea agriculturii române
major al acestui război climatic va fi înmul
meteo extreme – inundații, furtuni, apariția tornadelor în 
România, pentru a dezechilibra economia românească 
numai.  
În Moldova, mai ales județele Iași și Vaslui troienele depășeau 
peste 1 m. 
                      

Cele mai mari invenţii şi inovaţii de la 
roată încoace

 
         Sisteme de scriere, tehnologii de construcţii, optică, 
transporturi, prelungirea vieţii oamenilor...inventivitatea 
speciei umane s-a manifestat, de-
nenumărate domenii. 
 

 

esigur, fiecare are părerea lui în această privinţă, dar n
ar fi interesant să aflăm ce gândesc despre asta oameni 
care, de decenii, lucrează în domeniul tehnologiilor de 

tot felul, învaţă despre tehnologii – 
studiază evoluţia tehnologiilor de-a lungul istoriei? 

Publicaţia americană The Atlantic a avut iniţiativa de a aduna un 
grup de 12 experţi – oameni de ştiinţă, ingineri, istorici, oameni 
de afaceri – şi de a-i ruga să întocmească, fiecare, o listă a 25 de 
invenţii sau inovaţii pe care le consideră cele mai importante. 
Singura condiţie pusă era aceea ca reuşitele respective să fie 
posterioare inventării roţii, survenită acum cca. 6.000 de ani şi 
atât de importantă pentru evoluţia ulterioară a tehnologiilor şi a 
civilizaţiei umane, în general, încât roata a ajuns să simbolizeze, 
în mentalitatea colectivă, însăşi INVENŢIA, ideea revoluţionară 
care transformă din temelii universul tehnologic de până atunci 
şi dă un imbold nemaiîntâlnit progresului. 

Iată rezultatele acestui incitant exerciţiu, care ne dau o idee 
despre modul în care oamenii înţeleg lumea şi evoluţia ei 
lumea trecută, cea prezentă şi chiar pe cea viitoare.

D

InvenInvenInvenInvenții 

Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017 

40 de ani, este un poligon de încercare a armelor 

au produs și în 2005, de 
ța românească şi-au făcut 

ntrarea mari furnizori de legume şi fructe din centrul Europei şi 
din Asia, scopul fiind distrugerea agriculturii românești. Scopul 
major al acestui război climatic va fi înmulțirea fenomenelor 

ții, furtuni, apariția tornadelor în 
ânia, pentru a dezechilibra economia românească și nu 

țele Iași și Vaslui troienele depășeau 

Cele mai mari invenţii şi inovaţii de la 
roată încoace 

Sisteme de scriere, tehnologii de construcţii, optică, 
transporturi, prelungirea vieţii oamenilor...inventivitatea 

-a lungul mileniilor, în 

 

esigur, fiecare are părerea lui în această privinţă, dar n-
ar fi interesant să aflăm ce gândesc despre asta oameni 
care, de decenii, lucrează în domeniul tehnologiilor de 

 şi îi învaţă şi pe alţii –, 
a lungul istoriei?  

a avut iniţiativa de a aduna un 
oameni de ştiinţă, ingineri, istorici, oameni 
i ruga să întocmească, fiecare, o listă a 25 de 

u inovaţii pe care le consideră cele mai importante. 
Singura condiţie pusă era aceea ca reuşitele respective să fie 
posterioare inventării roţii, survenită acum cca. 6.000 de ani şi 
atât de importantă pentru evoluţia ulterioară a tehnologiilor şi a 

aţiei umane, în general, încât roata a ajuns să simbolizeze, 
în mentalitatea colectivă, însăşi INVENŢIA, ideea revoluţionară 
care transformă din temelii universul tehnologic de până atunci 
şi dă un imbold nemaiîntâlnit progresului.  

i incitant exerciţiu, care ne dau o idee 
despre modul în care oamenii înţeleg lumea şi evoluţia ei – 
lumea trecută, cea prezentă şi chiar pe cea viitoare. 
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Analizând listele oferite de participanţi, cântărind valoarea 
acordată fiecărei invenţii ori inovaţii, pe baza ordinii lor, James 
Fallows, autorul articolului din The Atlantic, a sintetizat 
informaţiile într-o listă mai cuprinzătoare, formată din izbânzi 
tehnologice considerate cele mai însemnate din istorie.  

Lista este, evident, foarte departe de a fi exhaustivă: după cum 
spune el însuşi, a întocmi o listă de aproximativ 50 de astfel de 
reuşite înseamnă să excluzi de pe listă alte 50.000. Nenumărate 
sunt invenţiile şi inovaţiile care au transformat viaţa omenirii, 
iar 50 dintre acestea – în cursul a sute de mii de ani de evoluţie 
– pare puţin. Dar, aşa limitat şi inevitabil subiectiv cum este, 
rezultatul nu este mai puţin interesant. Iată lista, îmbogăţită cu 
comentarii ale autorului şi ale unora dintre cei 12 experţi care au 
fost rugaţi să participe la proiect. 

Navigaţia cu vele, mileniul IV î.e.n.  

Ca şi avionul (nr.14) dar cu mult înaintea acestuia, a transformat 
domeniul transporturilor, al războiului şi viziunea noastră 
asupra lumii. 

Abacul, mileniul III î.e.n.  
  

 
 

Un instrument de calcul apărut de timpuriu, abacul a fost unul 
dintre primele dispozitive menite să ajute inteligenţa umană. 

Pârghia, mileniul III î.e.n.  

O idee aparent copilăresc de simplă, dar extraordinar de 
eficientă. Se crede că egiptenii antici au folosit din plin această 
invenţie simplă şi genială pentru ridicarea celebrelor lor 
piramide. 

Cuiul, mileniul II î.e.n.  

Unul dintre experţii solicitaţi să participe la proiect, Leslie 
Berlin (specialist în istoria afacerilor şi a tehnologiei la 
Universitatea Stanford), e de părere că inventarea cuielor „a 
prelungit viaţa, prin faptul că a conferit oamenilor capacitatea 
de a-şi construi adăposturi”. 

Scrierea alfabetică, mileniul I î.e.n.  

Odată cu apariţia acesteia, informaţia a devenit mai accesibilă şi 
mai uşor de găsit; după opinia autorului, ea ar fi permis 

societăţilor care o practicau să le întreacă pe cele care foloseau 
scrierea ideografică. 

Cimentul, mileniul I î.e.n.  

De la cele mai vechi versiuni de lianţi, făcute din var şi nisip, 
până la cimentul modern, acest tip de material stă – la propriu – 
la temelia civilizaţiei. 

Şurubul lui Arhimede, sec III î.e.n.  

Celebrului învăţat antic îi este atribuită inventarea unuia dintre 
primele dispozitive de pompare a apei – un soi de „tirbuşon” 
rotitor care împingea apa în sus printr-un tub. Invenţia a 
îmbunătăţit tehnologia irigaţiilor şi este utilizată şi în ziua de 
azi, de exemplu în instalaţii de tratare a apelor uzate. 

Hârtia, secolul II  
  

 
 

Suport al scrierii şi al imaginilor, ea a contribuit hotărâtor la 
diseminarea informaţiei şi la creşterea numărului de oameni 
ştiutori de carte. 

Praful de puşcă, secolul X  

Poate că e o invenţie pe care am fi vrut mai curând să n-o fi 
cunoscut, căci contribuţia ei la uciderea semenilor şi la creşterea 
tragică a „eficacităţii” războiului este binecunoscută. Dar acest 
explozibil a avut şi alte întrebuinţări, în scopuri mai paşnice – 
de pildă, în construcţia de drumuri ori exploatări miniere. 
Oricum, este o invenţie a cărei importanţă nu poate fi negată, 
dacă o privim din perspectiva impactului ei asupra civilizaţiei 
umane. 

Banii de hârtie, sec al XI-lea  

Au reprezentat un pas important spre „abstractizarea” banilor, 
caracteristică economiei mondiale în momentul de faţă. 

Busola, secolul XII  

Permiţând orientarea chiar în lipsa unor repere vizuale – în 
largul oceanului, de exemplu – a permis călătorii din ce în ce 
mai lungi şi ne-a ajutat să descoperim lumea. 

InvenInvenInvenInvenții 
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Lentilele optice, secolul XIII  

Datorită lor au putut fi inventate microscopul şi telescopul, dar 
contribuţia lentilelor la progresul omenirii nu se rezumă la atât. 
Ochelarii, de exemplu, au reprezentat un imens factor de 
progres: după cum spune autorul articolului, ei au permis 
creşterea coeficientului de inteligenţă al oamenilor, sporind 
considerabil numărul celor care puteau (ori puteau învăţa) să 
citească şi să scrie. 

Tiparul, anii 1430  

Nominalizată de 10 din cei 12 participanţi, inventarea tiparului 
cu litere mobile, în Europa secolului al XV-lea, a permis 
accesul facil şi ieftin la cunoaştere, deci îmbogăţirea şi 
răspândirea rapidă a acesteia. 

Ceasul mecanic, secolul al XV-lea  

A cuantificat timpul şi a marcat începutul unei transformări 
drastice a modului în care oamenii îşi organizau existenţa 
zilnică. 

Calendarul gregorian, 1582  
  

 
 

A corectat calendarul iulian, mai vechi, realizând o sincronizare 
mai bună a mersului civilizaţiei umane cu ritmurile naturale 
determinate de ciclurile astronomice. 

Motorul cu aburi, 1712  

A pus în mişcare trenurile, vapoarele şi maşinile-unelte, făcând 
posibilă înflorirea Revoluţiei Industriale. 

Sextantul, 1757  

Cu ajutorul lui, au putut fi realizate observaţii astronomice şi 
întocmite hărţi, care ne-au ajutat să cunoaştem şi să înţelegem 
mai bine planeta şi universul. 

Plugul cu cormană, sec. XVIII  

Spre deosebire de modelele mai vechi, plugul cu cormană nu 
doar taie brazda, ci o şi răstoarnă, înăbuşind creşterea 
buruienilor şi aducând la suprafaţă substanţele nutritive din sol. 

Pare o îmbunătăţire modestă adusă unei unelte vechi, dar, de 
fapt, impactul ei a fost extraordinar: introducerea ei a mărit 
foarte mult productivitatea pământului, ceea ce a influenţat 
considerabil economia şi, astfel, întreaga civilizaţie.  

Autorul articolului plasează această invenţie în secolul al 
XVIII-lea, dar ea a fost utilizată şi mai înainte. În secolul al 
XVIII-lea, însă, designul acestor pluguri a fost considerabil 
îmbunătăţit. În această perioadă au fost inventate şi s-au 
răspândit pe scară largă modele de plug cu cormană mult mai 
uşoare şi care puteau fi produse în număr mare în fabrici; ele au 
devenit foarte populare şi au contribuit mult la progresele 
agriculturii în Europa şi în America de Nord. 

Maşina de egrenat bumbacul, 1793  

Inventată în SUA, a permis separarea mecanizată a fibrelor de 
bumbac de seminţele plantei, o activitate care, anterior, era 
făcută manual şi era foarte laborioasă. Ca urmare, industria 
ţesăturilor de bumbac a devenit mult mai productivă şi, desigur, 
cererea de materie primă a devenit mai mare; ca o consecinţă 
tristă, a luat amploare şi s-a consolidat fenomenul sclaviei pe 
plantaţiile de bumbac din sudul Statelor Unite ale Americii. 

Fotografia, începutul sec. XIX  

A transformat profund profesii precum jurnalismul, dar şi arta, 
şi cultura, precum şi modul în care ne vedem pe noi înşine. 

Telegraful, 1837  
  

 
 

A mărit spectaculos viteza cu care putea fi transmisă informaţia; 
după cum spune Joel Mokyr (profesor de economie şi istorie la 
Northwestern University), unul dintre participanţii la proiectul 
propus de The Atlantic, înainte de telegraf, informaţia nu putea 
merge mai repede decât un om călare. 

Anestezia, 1846  

Una dintre primele substanţe utilizate în acest sens de chirurgii 
occidentali a fost eterul, ale cărui efecte au fost prezentate în 
cadrul unor demonstraţii publice. După cum spune foarte plastic 
James Fallows, odată cu introducerea anesteziei, chirurgia a 
început să se deosebească de tortură. 

InvenInvenInvenInvenții 



 

        82828282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017 
       

 

Rafinarea petrolului, jumătatea secolului al XIX-lea  

Economia mondială se bazează şi azi, în imensă măsură, pe 
petrol, prin prelucrarea căruia se obţin mii de produse de uz 
cotidian. 

Fabricarea industrială a oţelului, anii 1850  

A devenit fundamentul industriei moderne şi a rămas la fel de 
important azi ca şi acum un secol şi jumătate. 

Instalaţiile de canalizare, mijlocul sec. al XIX-lea  

Reprezintă una dintre cauzele majore ale creşterii duratei vieţii 
– noi, europenii, trăim azi, în medie, cu câteva decenii bune mai 
mult decât în 1880. 

Refrigerarea, anii 1850  

A schimbat profund modul în care ne hrănim şi a contribuit la 
îmbunătăţirea sănătăţii publice. Invenţia este importantă nu 
numai din perspectiva alimentaţiei; medicamente şi vaccinuri 
pot fi azi transportate la mari distanţe şi păstrate mult timp, 
graţie acestei descoperiri, salvând milioane de vieţi, 
pretutindeni în lume. 

Forajul petrolier, 1859  

Alimentează economia modernă, influenţează profund 
geopolitica şi modifică clima planetei. 

Pasteurizarea, 1863  
  

 
 

Una dintre primele aplicaţii practice ale teoriei germenilor 
infecţioşi, elaborată de Pasteur, pasteurizarea – o metodă de 
conservare a alimentelor lichide, prin supunerea lor la 
temperaturi înalte, oprind astfel înmulţirea bacteriilor – este 
socotită una dintre cele mai eficiente intervenţii umane în 
domeniul sănătăţii publice, în întreaga istorie a umanităţii. 

Telefonul, 1876  

A permis vocii umane să se audă de la distanţe de mii de 
kilometri, revoluţionând comunicarea. 

 

Turbina cu abur, 1884  

Deşi mai puţin mediatizate decât motoarele cu aburi, turbinele 
cu abur reprezintă şi azi unul dintre pilonii pe care se sprijină 
industria energetică; cca. 80% din energia electrică produsă în 
lume este obţinută cu ajutorul lor. 

Motorul cu ardere internă, sfârşitul sec. al XIX-lea  

A înlocuit în modul cel nai avantajos motorul cu aburi, fiind 
mai mic şi mai eficient decât acesta. 

Automobilul, sfârşitul secolului al XIX-lea  

A transformat viaţa de zi cu zi a oamenilor, cultura şi civilizaţia 
umană. 

Electricitatea, sfârşitul secolului al XIX-lea  

Viaţa modernă este de neimaginat fără ea: nenumărate alte 
invenţii n-ar fi apărut niciodată dacă nu ar fi existat mai întâi 
electricitatea, ca o sursă de energie la îndemâna tuturor. 

Avionul, 1903  

A transformat profund economia, mărind enorm viteza cu care 
pot fi transportate persoane şi bunuri; a transformat şi modul în 
care este dus războiul, dar a schimbat şi felul în care percepem 
lumea în care trăim. 

Radioul, 1906  
  

 
 

A fost o demonstraţie a capacităţii excepţionale a acestei 
categorii de dispozitive – mijloacele electronice de comunicare 
în masă – de a răspândi idei şi de a uniformiza cultura. 

Linia de montaj / banda rulantă, 1913  

A transformat economia lumii – de la atelierele meşteşugăreşti 
la uzinele ce produc în masă bunuri de larg consum. 

 

 

InvenInvenInvenInvenții 
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Fixarea azotului, 1918  

Este o invenţie pe cât de puţin cunoscută, pe atât de importantă: 
chimistul german Fritz Haber a pus la punct un procedeu de 
sinteză a amoniacului, care a permis fabricarea industrială (prin 
procedeul Haber-Bosch) a îngrăşămintelor cu azot – unul dintre 
elementele determinante ale Revoluţiei Verzi, care a sporit 
impresionant recoltele şi a salvat de la moarte multe sute de 
milioane de oameni. 

Ameliorarea ştiinţifică a soiurilor de plante, anii 1920  

Deşi oamenii au început – conştient sau nu – să selecţioneze 
plantele încă de la începuturile agriculturii, abia în secolul XX 
oamenii de ştiinţă au redescoperit lucrările (datând din secolul 
al XIX-lea) botanistului Gregor Mendel, „părintele geneticii”, 
şi au început astfel să înţeleagă genetica plantelor, baza oricărui 
proces eficient de ameliorare. (Mai târziu, pe baza acestor 
descoperiri, a putut fi întreprins şi studiul geneticii umane, în 
care s-au înregistrat progrese atât de spectaculoase). 

Racheta, 1926  

Cu ajutorul rachetelor, am ajuns mai departe de Pământ decât 
prin orice alt mijloc; de fapt, după cum spune George Dyson, un 
alt participant la proiect (specialist în istoria tehnologiilor), 
racheta „este singurul mijloc prin care am putut părăsi planeta, 
până acum.” 

Penicilina, 1928  

Acest prim antibiotic sintetic fabricat de om a deschis o eră 
nouă în medicină: boli altădată incurabile au devenit cu uşurinţă 
vindecabile graţie antibioticelor. 

Combina agricolă, anii 1930  

A mecanizat muncile câmpului, dând oamenilor libertatea de a 
se ocupa de alte tipuri de activităţi. 

Fisiunea nucleară, 1939  

A înzestrat omul cu noi capacităţi de a distruge, dar şi de a crea. 

Televiziunea, prima jumătate a sec. XX  
  

 

După o expresie deja consacrată, a adus lumea întreagă în casele 
oamenilor. 

Echipamentele electronice cu semiconductori, jumătatea 
secolului XX  

Ele reprezintă fundamentul fizic al lumii virtuale; fără ele, n-am 
fi avut mijloacele de comunicare în masă de care dispunem azi. 

Pilula anticoncepţională, 1960  

A produs o adevărată revoluţie socială, una dintre cele mai 
puternice din istorie. 

Internetul, anii 1960  

Internetul – în sensul unei reţele de calculatoare care puteau să 
împărtăşească şi să prelucreze în comun informaţia – a apărut 
mai devreme decât cred mulţi dintre utilizatori săi 
contemporani. Precursorul Internetului datează din 1965, când 
Agenţia pentru Proiecte Avansate de Cercetare în domeniul 
Apărării (DARPA), din cadrul Departamentului Apărării al 
SUA, a creat prima reţea de computere interconectate, denumită 
ARPAnet. Prin extinderea continuă a acestei reţele s-a ajuns la 
Internetul de azi – infrastructura ce stă la temelia erei digitale. 

Computerul personal, anii 1970  
  

 
 

A sporit extraordinar capacitatea oamenilor de a comunica şi de 
a învăţa. 

*** 

Încă o dată, aceste aprecieri sunt cu totul subiective, influenţate 
– inconştient, dar inevitabil – de naţionalitatea celor care le fac, 
de preferinţele fiecăruia, de inspiraţia de moment chiar, precum 
şi de vremuri: un sondaj de acelaşi gen ar fi arătat cu totul altfel 
acum 100 de ani, sau chiar acum 20 de ani. 

Lipsesc din această listă multe alte izbânzi ale ştiinţei şi 
tehnologiei, pe care alţii poate le-ar fi inclus: de exemplu, 
sistemele GPS, de care depind atât de mult azi transporturile şi 
comunicaţiile; conceptul numărului zero, pe care unul dintre 
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participanţi, Padmasree Warrior, director responsabil de 
tehnologie şi strategie la Cisco, l-a propus, de altfel, pe lista sa 
proprie, şi multe altele... 

Un alt punct care merită subliniat este caracterul… ambivalent, 
să zicem, al multora dintre aceste invenţii / inovaţii: pot face 
atât bine, cât şi rău. Uneori, latura lor negativă nu se arată de la 
început, dar devine evidentă pe parcurs. 
„Dacă te uiţi la antibiotice, insecticide, mijloace de transport 
de fiecare dată când rezolvă o problemă, apare apoi una nouă
spune Joel Mokyr. 

Dar asta creează – nu-i aşa? – o permanentă nevoie de soluţii, 
care stimulează ivirea a noi şi noi invenţii şi

numeşte progres. 

                      

SECRETELE lui Henri Coandă! O teorie 
a marelui savant, OMISĂ inten
putea REVOLUȚIONA zborul cosmic

      La 17 decembrie 1970, la o întâlnire cu studen
cadrele didactice universitare de la Universitatea 
Politehnică din București, savantul Henri Coandă a făcut o 
declarație surprizătoare: omul ar putea călători spre ste
cu o viteză fantastică, folosind pentru propulsie propria sa 
energie. 

iografia lui Henri Coandă conține și file albe. Se pare că 
savantul a lucrat și pentru un program german, având ca 
obiect proiectarea unor aparate de zbor destinate 

spațiului cosmic. Ceea ce puțini știu este faptul că Henri 
Coandă a fost judecat în Franța pentru înaltă trădare și a fost la 
un pas de a fi împușcat. Potrivit declarației sale, proiecta și 
experimenta aparate de zbor de formă lenticulară în Africa de 
Nord, între anii 1938 – 1939. Primele aparate din seria OZN
urilor terestre proiectate de Henri Coandă, zburau fără echipaj 
uman din cauza accelerației violente pe care o dezvoltau.

Aparatele germane pentru zbor cosmic din seria Vril 
Haunebu, ce au fost construite în anul 
documentelor găsite de Aliați în arhivele secrete ale SS, este 
posibil să fie proiectate pe baza experimentelor făcute de Henri 
Coandă. Programul german prevedea și construcția navei 
Andromeda până la sfârșitul anului 1945, cu o lungime de 139
metri și viteză teoretic nelimitată în spatiul cosmic. În ce 

B 
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participanţi, Padmasree Warrior, director responsabil de 
a propus, de altfel, pe lista sa 

Un alt punct care merită subliniat este caracterul… ambivalent, 
să zicem, al multora dintre aceste invenţii / inovaţii: pot face 
atât bine, cât şi rău. Uneori, latura lor negativă nu se arată de la 
început, dar devine evidentă pe parcurs.  

te uiţi la antibiotice, insecticide, mijloace de transport – 
de fiecare dată când rezolvă o problemă, apare apoi una nouă”, 

o permanentă nevoie de soluţii, 
care stimulează ivirea a noi şi noi invenţii şi inovaţii. Se 

SECRETELE lui Henri Coandă! O teorie 
a marelui savant, OMISĂ intenționat, ar 

ȚIONA zborul cosmic 

 

La 17 decembrie 1970, la o întâlnire cu studenții și 
cadrele didactice universitare de la Universitatea 

ști, savantul Henri Coandă a făcut o 
ție surprizătoare: omul ar putea călători spre stele 

cu o viteză fantastică, folosind pentru propulsie propria sa 

ține și file albe. Se pare că 
și pentru un program german, având ca 

obiect proiectarea unor aparate de zbor destinate 
țini știu este faptul că Henri 

ța pentru înaltă trădare și a fost la 
șcat. Potrivit declarației sale, proiecta și 

experimenta aparate de zbor de formă lenticulară în Africa de 
1939. Primele aparate din seria OZN-

urilor terestre proiectate de Henri Coandă, zburau fără echipaj 
ției violente pe care o dezvoltau. 

Aparatele germane pentru zbor cosmic din seria Vril și 
Haunebu, ce au fost construite în anul 1944 conform 

ți în arhivele secrete ale SS, este 
posibil să fie proiectate pe baza experimentelor făcute de Henri 

și construcția navei 
șitul anului 1945, cu o lungime de 139 

și viteză teoretic nelimitată în spatiul cosmic. În ce 

măsură a fost implicat Coandă în aceste proiecte, ar trebui să 
elucideze biografii săi apolitici. 

Savant multilateral, Coandă a fost preocupat şi de unele 
probleme din biologie. Era ştiut că f
omnidirecţional în spaţiu, energii ce intră în componen
biocâmpului. Biocâmpul se extinde de la limita de separare a 
organismului viu față de mediul ambiant și se continuă pe 
distanţe nedeterminabile. După unii cercetători, biocâmp
format din energii slabe. După opinia lui Henri Coandă, 
biocâmpul conține energii foarte puternice. Atâta doar că, 
propagându-se în toate direcţiile în spaţiu, are loc o echilibrare a 
energiilor emise de fiinţele vii. 

Omul, spunea Henri Coandă, generează în biocâmpul său o 
energie corpusculară colosală, pe care a denumit
gravitoni. Gravitonii sunt capabili să propulseze omul în 
spaţiul cosmic, cu o viteză fantastică.
savantului, ar trebui proiectat un dispozitiv tehnic de ec
direcționare a gravitonilor, pentru a li se imprima o direcţie şi 
un sens prestabilite. Şi, desigur, să fie pus la punct un procedeu 
tehnic de prezervare a vieţii omului la asemenea viteze.

Erau doar în fază de idee dispozitivele tehnice despre c
vorbea Coandă, sau au fost proiectate 
savant? Întâmplător sau nu, acest aspect al activităţii lui Henri 
Coandă este deocamdată omis de biografii săi.
sursa: jurnalparanormal.ro 

 
                      

Băncile europene plasează miliarde
paradisurile fiscale

 
 
        Cele mai mari bănci din Europa golesc cuferele publice 
prin plasarea de miliarde de euro în paradisuri fiscale.

n raport de 52 de pagini, elaborat de agenţia 
internaţională Oxfam şi publicat la sfâr
2016, estimează că 25 miliarde de euro din banii 

băncilor au ajuns în paradisurile fiscale în 2015. Aceasta 
conduce la concluzia că mai puţine fonduri destinate îngrijirii 
sănătăţii şi educaţiei ajung la bugetele naţionale.

U
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Savant multilateral, Coandă a fost preocupat şi de unele 
probleme din biologie. Era ştiut că fiinţele vii generează, 
omnidirecţional în spaţiu, energii ce intră în componența 
biocâmpului. Biocâmpul se extinde de la limita de separare a 

ță de mediul ambiant și se continuă pe 
distanţe nedeterminabile. După unii cercetători, biocâmpul este 
format din energii slabe. După opinia lui Henri Coandă, 

ține energii foarte puternice. Atâta doar că, 
se în toate direcţiile în spaţiu, are loc o echilibrare a 

erează în biocâmpul său o 
energie corpusculară colosală, pe care a denumit-o emisie de 

Gravitonii sunt capabili să propulseze omul în 
spaţiul cosmic, cu o viteză fantastică. După părerea 
savantului, ar trebui proiectat un dispozitiv tehnic de ecranare și 

ționare a gravitonilor, pentru a li se imprima o direcţie şi 
un sens prestabilite. Şi, desigur, să fie pus la punct un procedeu 
tehnic de prezervare a vieţii omului la asemenea viteze. 

Erau doar în fază de idee dispozitivele tehnice despre care 
vorbea Coandă, sau au fost proiectate și realizate de către 
savant? Întâmplător sau nu, acest aspect al activităţii lui Henri 
Coandă este deocamdată omis de biografii săi. 

Băncile europene plasează miliarde în 
fiscale 

Cele mai mari bănci din Europa golesc cuferele publice 
prin plasarea de miliarde de euro în paradisuri fiscale. 

n raport de 52 de pagini, elaborat de agenţia 
internaţională Oxfam şi publicat la sfârșitul lunii martie 

, estimează că 25 miliarde de euro din banii 
băncilor au ajuns în paradisurile fiscale în 2015. Aceasta 
conduce la concluzia că mai puţine fonduri destinate îngrijirii 
sănătăţii şi educaţiei ajung la bugetele naţionale. 
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Raportul a analizat 20 dintre cele mai mari bănci din Europa şi a 
descoperit că Luxemburgul rămâne unul dintre cele mai 
profitabile paradisuri fiscale pentru acestea. Luxemburgul, 
numit şi Marele Ducat, a facilitat băncilor profituri de 
aproximativ 4,9 miliarde de euro doar în 2015. Rapor
notează că cea de-a cincea bancă a Europei, Barclays, a 
înregistrat profituri de peste o jumătate de miliard de euro în 
Luxemburg, adăugând că a plătit taxe pentru doar 0,2% din 
această sumă. 

Constatările Oxfam au ieşit la iveală după adoptarea uno
reglementări UE care impun băncilor să raporteze public 
profiturile şi taxele. Aceste rapoarte au fost făcute publice 
pentru prima dată în 2015. 

Prin colectarea datelor, Oxfam a descoperit, de asemenea, că 
băncile europene nu au plătit nicio taxă pentru 
realizate în paradisuri fiscale din locuri precum Bermude, 
Insulele Cayman şi Insula Man. RBS, Societe Generale, 
Unicredit, Santander şi BBVA în Irlanda chiar au reuşit să 
obţină profituri care au depăşit cifrele lor de afaceri anuale.

„Taxele plătite pentru aceste profituri mari au fost deseori mult 
mai scăzute decât rata impozitului pe profit de 12,5% prevăzută 
de lege pentru corporaţii", a mai precizat raportul.

Constatările au avut loc după revelaţiile făcute în 2014 în ceea 
ce priveşte planuri fiscale secrete încheiate între autorităţile din 
Luxemburg şi aproximativ 340 de companii şi zeci de bănci. 
Descoperirile au declanşat o anchetă parlamentară în UE, 
adoptarea de norme UE mai stricte privind transparenţa taxelor, 
iar avertizorii de integritate au primit sentinţe cu suspendare şi 
amenzi. 

Totodată, acestea au apărut după ce în 2016, documente 
hackuite de la firma de avocatură panameză Mossack Fonseca 
au arătat că bogaţii, inclusiv unii politicieni şi infractori 
europeni, îşi ascund banii în paradisuri fiscale. 

Documentele au mai arătat că unele bănci au jucat un rol 
important într-o schemă de exploatare a regimurilor fiscale 
offshore secrete. 

Cinci dintre băncile enunţate în Panama Papers -
Generale, Credit Agricole, BNP Paribas şi Santander 
asemenea, menţionate şi în cel mai recent raport al Oxfam.

Scandalurile au amplificat presiunea ca Uniunea Europeană să 
îşi înăsprească reglementările şi mai mult. În aprilie 2016, 
Comisia Europeană a propus o legislaţie care pre
persoanele cu mai multe cetăţenii să îşi dezvăluie datele fiscale.

Însă planul exclude până la 90% dintre companii, deoarece este 
aplicat doar companiilor care au un profit anual de cel puţin 750 
milioane de euro. În plus, planul este limitat la co
operează în interiorul Uniunii Europene şi în paradisurile fiscale 
incluse pe lista neagră a blocului european. Alte ţări sunt 
excluse din propunerea UE, lăsând o mare breşă pentru 
comiterea de abuzuri, conform Oxfam.  
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descoperit că Luxemburgul rămâne unul dintre cele mai 
profitabile paradisuri fiscale pentru acestea. Luxemburgul, 
numit şi Marele Ducat, a facilitat băncilor profituri de 
aproximativ 4,9 miliarde de euro doar în 2015. Raportul mai 

a cincea bancă a Europei, Barclays, a 
înregistrat profituri de peste o jumătate de miliard de euro în 
Luxemburg, adăugând că a plătit taxe pentru doar 0,2% din 

Constatările Oxfam au ieşit la iveală după adoptarea unor 
reglementări UE care impun băncilor să raporteze public 
profiturile şi taxele. Aceste rapoarte au fost făcute publice 

Prin colectarea datelor, Oxfam a descoperit, de asemenea, că 
băncile europene nu au plătit nicio taxă pentru profiturile 
realizate în paradisuri fiscale din locuri precum Bermude, 
Insulele Cayman şi Insula Man. RBS, Societe Generale, 
Unicredit, Santander şi BBVA în Irlanda chiar au reuşit să 
obţină profituri care au depăşit cifrele lor de afaceri anuale. 

plătite pentru aceste profituri mari au fost deseori mult 
mai scăzute decât rata impozitului pe profit de 12,5% prevăzută 

", a mai precizat raportul. 

Constatările au avut loc după revelaţiile făcute în 2014 în ceea 
uri fiscale secrete încheiate între autorităţile din 

Luxemburg şi aproximativ 340 de companii şi zeci de bănci. 
Descoperirile au declanşat o anchetă parlamentară în UE, 
adoptarea de norme UE mai stricte privind transparenţa taxelor, 

gritate au primit sentinţe cu suspendare şi 

Totodată, acestea au apărut după ce în 2016, documente 
hackuite de la firma de avocatură panameză Mossack Fonseca 
au arătat că bogaţii, inclusiv unii politicieni şi infractori 

Documentele au mai arătat că unele bănci au jucat un rol 
o schemă de exploatare a regimurilor fiscale 

- HSBC, Societe 
as şi Santander - sunt, de 

asemenea, menţionate şi în cel mai recent raport al Oxfam. 

Scandalurile au amplificat presiunea ca Uniunea Europeană să 
îşi înăsprească reglementările şi mai mult. În aprilie 2016, 
Comisia Europeană a propus o legislaţie care prevede ca 
persoanele cu mai multe cetăţenii să îşi dezvăluie datele fiscale. 

Însă planul exclude până la 90% dintre companii, deoarece este 
aplicat doar companiilor care au un profit anual de cel puţin 750 
milioane de euro. În plus, planul este limitat la companiile care 
operează în interiorul Uniunii Europene şi în paradisurile fiscale 
incluse pe lista neagră a blocului european. Alte ţări sunt 
excluse din propunerea UE, lăsând o mare breşă pentru 

                      

O viață închinată nu doar viei și vinului

Prof. univ. dr. Petru IOAN 

        An de an,  din  1996  încoace,  la ziua  Buneivestiri,  
profesorul  Valeriu  D.  Cotea își invita rudele și apropiații 
într-un spațiu auster și totuși primitor al  Centrul

Enologie 1amenajat la  ferma experimentală a  Universită
Agronomice,  din dealul  Copoului, pentru exerci
creștinească reamintire a celei ce-i fusese 
de viață și colaborator fără seamăn în truda
științifică. 

  La ultima  întrunire comemorativă,  pe  25  martie  
2016,  distinsa și de toți regretata doamnă  Victoria  Cotea  
(vlăstar al familiei  Antonescu din  Delenii situa
Hușilor)  ar fi împlinit  16  luștri,  iar șapte  săptămîni mai 
tîrziu,  pe  11  mai  al anului cu pricina,  so
intre în clubul de riguroasă selecție al nonagenarilor.

Confrații întru specialitate și admiratorii din afara 
breslei enologice îi pregătiseră un impresionant volum cu 
dedicație,  iar secția de profil din cadrul  Academiei  Române 
urma să-i găzduiască la  București  pe autorii de consemnări 
și resemnificări cu adresă prosopograficăla o ședință festivă 

de omagiere.  Din cuprinsul tomului de amplă retrospectivă
dar și din programul reuniunii solemn
putea lipsi  „raportul de activitate“  al sărbătoritului.

Cu umoru-i caracteristic,  reputatul decriptor al 
secretelor lui  Diónysos/ Bachus  și
insolit  „autoverdict“.  Acum,  după ce
noi,  două fraze din cuprinsul șăgalnicei automicrobiografii 
atrag cu deosebire atenția:  una prin care inginerul,  
profesorul și cercetătorul de talie europeană în viticultură și 
tehnologia vinului se poziționează sub semnul umilinței 
creștine față de cei cu care,  de
deceniilor de activitate profesional 
hărăzit să colaboreze;  cealaltă,  prin care neobositul slujitor 
pe ogorul cunoașterii și-al transmiterii adevărului însu
de el dobîndit își mărturisea dorința 
nu-l poarte prin chiar toate vămile suferin

Spera cu ardoare să cadă  „din picioare“  
i s-a întîmplat pe  16  aprilie 2016 !  Mai curînd,  poate,  
decît se aștepta el însuși și mult prea devreme decît și
putut imagina cei aproape  100  de invita
convorbitor se întreținuse de ziua  Blagoveșteniei,  la ferma  

                                                             
1 În consonanță cu înainte - mergătorii într-o neolatiniie  (italienii !),  dă
comandamentului fonetic ce prezidează scrierea românească,  pentru a 
sublinia un motiv în plus pentru care regretatul academician mai avea cîte 
ceva de făcut în zăbava-i pămînteană 

2 Între timp,  a apărut într-o versiune pacimonioasă,  din care tama
subsemnatului s-a evaporat pe motive  „agabaritice“ ...

economieeconomieeconomieeconomie    
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ță închinată nu doar viei și vinului 

Prof. univ. dr. Petru IOAN – Iași 
 

An de an,  din  1996  încoace,  la ziua  Buneivestiri,  
și invita rudele și apropiații 

țiu auster și totuși primitor al  Centrului de  

amenajat la  ferma experimentală a  Universității  
Agronomice,  din dealul  Copoului, pentru exercițiul de 

i fusese și devotat partener 
ță și colaborator fără seamăn în truda-i didactico - 

La ultima  întrunire comemorativă,  pe  25  martie  
și de toți regretata doamnă  Victoria  Cotea  

(vlăstar al familiei  Antonescu din  Delenii situați în preajma  
șilor)  ar fi împlinit  16  luștri,  iar șapte  săptămîni mai 

pe  11  mai  al anului cu pricina,  soțul său trebuia să 
ție al nonagenarilor. 

ții întru specialitate și admiratorii din afara 
breslei enologice îi pregătiseră un impresionant volum cu 

fil din cadrul  Academiei  Române 
ști  pe autorii de consemnări 

și resemnificări cu adresă prosopograficăla o ședință festivă 

de omagiere.  Din cuprinsul tomului de amplă retrospectivă2,  
și din programul reuniunii solemne de comunicări nu 

putea lipsi  „raportul de activitate“  al sărbătoritului. 
i caracteristic,  reputatul decriptor al 

și-l compusese în chip de 
insolit  „autoverdict“.  Acum,  după ce-a plecat dejadintre 

șăgalnicei automicrobiografii 
ția:  una prin care inginerul,  

și cercetătorul de talie europeană în viticultură și 
ționează sub semnul umilinței 

de-a lungul anilor și al 
deceniilor de activitate profesional - științifică,  i-a fost 
hărăzit să colaboreze;  cealaltă,  prin care neobositul slujitor 

al transmiterii adevărului însușit ori 
și mărturisea dorința ca sfîrșitul viețuirii să 

l poarte prin chiar toate vămile suferinței. 
Spera cu ardoare să cadă  „din picioare“  și chiar așa 

a întîmplat pe  16  aprilie 2016 !  Mai curînd,  poate,  
ștepta el însuși și mult prea devreme decît și-ar fi 

ut imagina cei aproape  100  de invitați cu care ilustrul 
ținuse de ziua  Blagoveșteniei,  la ferma  

o neolatiniie  (italienii !),  dăm curs 
comandamentului fonetic ce prezidează scrierea românească,  pentru a 
sublinia un motiv în plus pentru care regretatul academician mai avea cîte 

o versiune pacimonioasă,  din care taman contribuția 
a evaporat pe motive  „agabaritice“ ... 
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„Vasile  Adamache“,  cu doar trei săptămîni înaintea 
înnegurate-i sale retrageri spre cîmpiile elizee … 

Vestea că savantul enolog a fost internat sub un 
diagnostic sever la  Spitalul  „Sf.  Spiridon“  din  Iași  m-a 
făcut nu doar pe mine să-nțeleg că invitația adresată la 
pomenita întîlnire avea și tîlcul unei despărțiri anticipate.   

Cu înțelesuri tainice s-a întîmplat să se producă și 
despărțirea efectivă.  Ea ni s-a anunțat ca efect al contactului 
cu-n fruct interzis  (și dulce - atrăgător,  și acru - respingător 
!),  iar după  cinci zile și cinci nopți de-nfrigurată așteptare 
s-a încheiat parcă spre-a confirma fără drept de apel 
pronosticul inițial și spre-a ne reaminti cît de trecătoare este 
perindarea noastră prin lumea sublunară chiar și atunci cînd,  
prin dorința genitorilor,  la botez,  ți se dă numele  Valeriu,  
spre a fi predestinat vitalității și vigorii  (cf. lat.,Valerius,-
i<vb.  valeo,  -ui,  -itum,  -ere /  „a fi puternic,  a fi capabil,  a fi 
viguros,  a avea forță,  a deține valoare,  a te menține,  a fi 
sănătos  și așa mai departe“).   

În plan tehnologic  și strict - științific,  preocupările 
de enologie,  de enomicrobiologie  și deenochimie,  
consacrate la  Iași  de marele dispărut,  vor continua pe mai 
departe și se vor extinde,  grație implicării dascălilor angajați 
la catedra de profil a  Universității  Agronomice  „Ion  
Ionescu  de la  Brad“,  cît și aportului personalului cu normă 
de cercetare științifică în cadrul  Centrului de  Enologie  din 
subordinea Filialei  Iași  a  Academiei  Române,  acolo unde 
profesorul  Valeriu  D.  Cotea  a fost primul director executiv  
(între anii  1992  și  2011),  iar apoi primul director onorific,  
susținut în plan executiv de un alt remarcabil  Valeriu  
Cotea,  fiul său nu doar biologic ! ... 

Ceea ce pentru multă vreme va rămîne un  „spațiu 
rezervat“  în literatura romînească de specialitate este  
enosofia,  acea formă  sui  generis  de-nțelepciune frustă de 
care fermecătorul interlocutor s-a apropiat cu încrederea 
strămoșească în  „tata  Noe cel bătrîn  a fostși  pui de român,  
iar sădind pela noi via,  ne-a lăsatși  veselia“ … 

A stăpîni pe deplin materia viei și vinului așa cum i-
a reușit academicianului  Valeriu  D.  Coteapresupune a 
înțelege rosturi și resorturi profunde ale vieții; presupune,  de 
asemenea,  a desluși cum se cuvine fapta  Mîntuitorului  
Iisus  Christor  la nunta din  Cana  Galileei  (prima minune a 
trimisului  ceresc,  consemnată în  Evanghelia  după  Ioan), ori 
decizia străbunului  Burebista  în legătură cu soarta 
plantațiilor cu viță de vie pe meleagurile  Daciei  Felix.   

A dovedi o astfel de măiestrie înseamnă a te raporta 
în deplină cunoștință de cauză la locuri binecuvîntate spre-a 

deveni podgorii,  adică terenuri propice culturilor viticole1, 

                                                             
1Despre astfel de prețioase regiuni,  profesorul de sorginte vrînceană a scris  (de unul 
singur,  ori împreună cu alții)  texte regăsite în volume precum  Podgoriile  şi  
vinurile  României  (în colaborare cu  Neculai  N.  Barbu,  Valeriu  V.  Cotea  şi  
Constantin  C.  Grigorescu),  Editura  Academiei  Române,  Bucureşti,  2000;  
reed.  sub aceleași auspicii,  în  2003);  Podgoria  Cotnari  (în colaborare cu  

dar mai ales înseamnă a înțelege și a prețui pe oamenii 
hărăziți a-nnobila respectivele terenuri prin aclimatizarea, 
sau ameliorarea atîtor și atîtor soiuri ale plantei dătătoare de 
rod sub formă de ciorchine cu boabe - atrăgătoare.   

Dedicîndu-se,  așadar,  viticultorilor și 
vinificatorilor de pretutindeni,  profesorul ieșean în nume cu 

evaluatorii și comensuratorii din vechime2  n-a uitat nici o 
clipă pe marii înaintași,  ori pe contemporanii remarcabili 
din sfera sa de preocupări,  și nici pe cei din aria mai 
cuprinzătoare a agricultorilor  toto genere.  Le-a ieșit în 
întîmpinare cu pagini de elogiere și de atentăreconsiderare la 
diferite ocazii  (aniversări,  comemorări,  momente de 
semnificativ bilanț în activitatea managerială,  sau în cea 
auctorială),  iar evocările și relatările respective s-au 
distribuit apoi în volume imprensionate de elogiere,  precum:   
•  Vinul  în  existenţa  umană,  cu un cuvînt de deschidere 
datorat academicianului  Dan  Rădulescu,  Editura  
Academiei  Române,  Bucureşti,  1994;  •  Performanţe  
româneşti  în  viticultură  şi  enologie  în  secolul  XX,  
împreună cu  Constantin  C.  Grigorescu,  în:  acad.  David  
Davidescu şi prof.  dr.  Velicica  Davidescu,  coord.,Secolul  
XX:  performanţe  în  agricultură,  Editura  „Ceres“,  
Bucureşti,  2002,  pp.  474 - 512);  •  Omagiu  înaintaşilor  
(în colaborare),  Editura  „Ion  Ionescu de  la  Brad“,  Iaşi,  
2002;  •  Profiluriîn  timp  (Editura  „Cantes“,  Iaşi,  2002);  •  
Prezențe  (Editura  „Magic  Print“,  Onești,  2010)  etc. 

Despre dascălii și colegii de școală,  ori din 
facultate,  despre foștii studenți,  ori despre colegi și despre 
români în genere,  fitoinginerul cărturar a scris pagini 
memorabile în  tomul monografic  Vidra,  poarta  Vrancei  
(Editura  Academiei,  Bucureşti,  2003),după ce anterior o 
făcuse  în volumul de memorialisticăFragmente  de  viață  
(Editura  „V“,  Focşani,  1997;  retip.  la  Editura  „Ștefan  
Lupașcu“,  Iași,  2009),  un veritabil testament de credință,  
grăbit de plecarea precipitată dintre semeni a soției sale mult 
îndrăgite,  mai sus pomenite.   

Prin ambivalența operei,  dar și prin exemplul de 
viață,  acad.  Valeriu  D.  Cotea rămîne,  indiscutabil,  un om 
de frontieră,  liant pilduitor între cultura tehnico - științifică 
și cultura umanistă. 

Personalitate polifonică,  magicianul de la  Vidra  a 
fost deplîns la ceasul părăsirii  celor pămîntești de înalți 
prelați,  precum  Preafericitul  Daniel,  patriarhul  Bisericii  
Ortodoxe  Române,  ori  Înaltpreasfințitul  Ioan  Robu,  
arhiepiscop și mitropolit  romano - catolic de  București,  la 

                                                                                                             
Neculai  N.  Barbu,  Mircea  Ciubotaru,  Valeriu  V.  Cotea,  Constantin  C.  
Grigorescu  şi  Petru  G.  Magazin,  Editura  Academiei  Române,  Bucureşti,  
2006)  etc. 

2Dacă prosoponimul  Cotea  (asemenea formelor înrudite  Cote,  Cotescul,  
Cotean,  Cotenescul,  Coteance,  Coteș  și altele)  se leagă într-adevăr de 
subst.  cot,  respectiv de cotitul,  ori decotăritulbutoaielor și de 
persoanele îndrituite să o facă 
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fel cum a fost evocat cu regret de reprezentan
Academiei  Române,  ai  Uniunii  Scriitorilor,  ai 
învățămîntului superior agronomic și ai autoritățilorlocale.

Prin gesturi tăcute și cu vădită tristețe,  la ceasul 
despărțirii de cărturarul agronom,  cetățean de onoare al 
urbei,  s-au alăturat familiei îndoliate sute de ingineri,  
profesori de la universitățile ieșene,  publici
oameni din alte sectoare ale culturii  Moldave.  Printre ei s
au regăsit,  desigur,  și exponenți ai intelectualității  Hușilor,  
orașul - podgorie de care iubitul om de  viti- și 
fost prin multe fire legat și despre care a scris în varii ocazii,  
cu specială referire la locuri,  la instituții,  ori la oameni de 

seamă,  între care și consoarta cu nume victorios

                      

Expozițiile și concursurile naționale și 
internaționale de vinuri - veșnicesc 

valoarea vinurilor, mâncărurilor 
românești 

 
Prof. dr. ing. Avram D. TUDOSIE, Hu

Membru al Academiei Oamenilor de 

 
Primele Expoziții 

Agricole – Horti – Viticole 
 Prima expoziție viticolă din țara noastră a fost 
organizată în luna septembrie 1889, 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 flor
doritorii de asemenea frumuseți”, pe care o organizase  
grădinarul  domnitorului Mihail Sturdza. Cu sprijinul 
învoirea numitului 
 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-a numit ,,
regională”, iar cea de la București, ,,Expozițiune de orticultură 
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.
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PARTICIPĂRI LA EXPOZIȚII INTERNAȚIONALE
 
  Într-o scrisoare ce poartă data de 22 octombrie1866, 
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 i
organizat cu această ocazie, vinurile albe, negre 
podgoriile românești au primit medalia de bronz și diploma de 
onoare a expoziției. 
 Tot peste hotare, România a participat la o expozi
internațională, pentru prima oară în 1
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 mențiuni onorabile. Printre 
,,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 atunci, adică 
,,sub firma sa proprie în rândul celorlalte na
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 
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 aten
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
multe cărți românești, printre care și un volum cuprinzând o 
parte din poeziile populare culese de Vasile Alecsandri.
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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 coarde 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  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, 
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-și valoroșii săi 
sfetnici ( Gheorghe Nicoleanu pentru viticultură și prof.univ. V. 
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 
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specialitate, organizarea unor expoziții și  concursuri
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 prac
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 veselie 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.” 

Țin să vă felicit, în mod cu totul deosebit, pentru 
valoroasele lucrări, cu care ne bucuri continuu, cât 
perseverența în reliefarea talentului dumitale scriitoricesc și 
profesional, în aceeași măsură. De când vă cunosc, ați muncit și 
scris, cum nimeni altul, de la noi, din țară, nu a făcut
prezent. Și nu uitați, că verba volant, scripta manent. Recunosc, 
și ar trebui să o recunoască și alții, că ați intrat deja în istorie. 
Continuați cu același entuziasm și de aici înainte, ca să fiți 
mereu în frunte. 

  Prof. univ. dr. doc. Nicolae Ștefan
Academiei de Științe Agricole și Silvice, ministru în cea 
de a doua jumătate a secolului trecut, fondatorul 
Academiei de Științe Agricole și Silvice și renumitul 
ICHV (Institutul de Cercetări Horti-viticole).
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Talentul de a fi educator

Prof. 
 
Suntem deseori tentați să ne declarăm î

noilor generații de elevi preadolescenți sau adolescenți, ale 
căror păreri exprimate cu franche
fermitate ne șochează uneori.  

ctele de rebeliune, adevărul brut exprimat, criticile 
directe, fără ocolișuri, reproșurile, 
dorința de atașament sau dorința de a se regăsi așa cum 

sunt ei, cei adevărați, în opiniile noastre
contraste care ne fac să ne simțim descumpăniți. Trebuie să fii 
permanent pregătit să ai răspuns la orice întreba
fără să pară că o faci sau că nu ești de acord, să aduci pe făgașul 
normal fără să impui. Exprimările de tipul ,,trebuie” sau  ,,este 
obligatoriu” se înlocuiesc tot mai des cu ,,ar fi bine să”, ,,eu 
cred că”, ,,ar fi de preferat”, ,,îți sugerez”, ,,sunt de acord cu 
tine, dar încearcă și...” cu scopul de a crea un dialog și o 
armonie între generații și pozițiile pe care acestea le ocupă în 
relația educațională. 

Fiecare oră devine o probă pentru tenacitatea, 
inteligența, adaptabilitatea și răbdarea educatorului în fa
elevilor care sunt dornici să-și afirme personalitatea și au acest 
drept. Puterea exemplului rămâne în continuare ,,vedetă”, cu 
alte cuvinte trebuie să faci tu însuți ceea ce

caz contrar răspunsul său va veni prompt

ce nu faceți așa?”Se greșește, fără îndoială, de ambele părți, dar 
important este ca din aceste greșeli să învețe ambii parteneri ai 

educației: elevul și profesorul. Suntem mentori,
noștri ne observă cu atenție maximă orice gest, orice mimică, 
orice acțiune sau set de acțiuni și comportamente în  relațiile cu 
colegii de catedră, în felul în care ne exprimăm opiniile despre 
ei sau în fața lor, așa că putem spune cu siguranță că ,,ne aflăm 
mereu sub lupa elevului”. Dacă suntem deseori dezamăgi
este, poate, și pentru faptul că i-am dezamăgit la rândul nostru. 
,,Nu este pedagogic să ceri iertare elevului” este sintagma care 
continuă să rămână pe baricadele educa
greșelilor noastre în fața propriilor con
arbitru, e permisă, iar elevul nu are cum s
bine este o surpriză plăcută de ambele păr
profesor sau la elev și e capabilă să facă
dacă nu, să le îndepărteze în timp și, în mod cert, să producă 
schimbările dorite de noi în educație. 

Cu adolescentul nu trebuie să folose
cuvinte. La această vârstă, tinerii nu au răbdare să asculte, 
caracteristică dublată și de părerea că ,,adulții vor să aib
dreptate, chiar și atunci când au ei, adolescenții”.Acum începe 
să se manifeste acut așa-zisul conflict între genera
,,discuțiile între adolescenți și adulți seamănă foarte bine cu 
discuțiile între surzi”. Lipsa autocontrolului manifestată

A
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expresiile și cuvintele dure, uneori jignitoare chiar, sunt 
însemne ale acestei etape de vârstă denumită nu doar 
aur a vieții, ci și vârsta ingrată. Ritmul de via
existența unei agitații interioare manifestată prin împotrivire 
neascultare caracterizează un adolescent și reprezintă de fapt, 
nevoia sa de a fi băgat în seamă, de a fi luat în serios, de a fi 
admis în lumea adulților. Impertinența și răzvrătirea tinerilor la 
această vârstă sunt armele pe care aceștia  le folosesc pe
se împotrivi autorității abuzive a unor părinți necunoscători ai 
particularităților copiilor lor în această etapă de viață în care 
snsibilitatea devine maximă. 

În grupul de elevi ai clasei, se manifestă chiar la această 
vârstă dorința copiilor de a li respecta individualitatea. Adevărul 
cuprins în cuvintele ,,toți pentru unul și unul pentru toți”capătă 
sensuri noi. Prin asta se luptă împotriva nedreptă
dorește și localizarea corectă a ,,punctului vulnerabil în grupul 
de elevi ai unei clase.  ,,Există doar trei elevi indisciplina
clasa noastră, dar profesorii ne socotesc pe toți așa”este o părere 
pe care o auzim exprimată frecvent de un număr mare de copii. 
În procesul de educație, se creează între ei relații care pot  
influența pozitiv sau negativ învățarea unui anumit 
comportament. Aceste relații pot fi de simpatie, antipatie, 
depărtare, apropiere, dușmănie și îi pot schimba în bine ori în 
rău, determinându-i pe unii la repingerea altora sau la 
influențarea lor, ceea ce poate genera crize serioase  în cadrul 
grupului. Uneori în sânul colectivului de elevi se admit frauda, 
minciuna, acoperirea unor colegi indisciplina
impolitețea față de profesori, acestea ajungând să facă parte din  
normele grupului și să aibă rol de apărare. Cu alte cuvinte, 
,,mediul în care se dezvoltă copilul influen
acestuia, iar comportamentul său depinde în mare măsură de 

natura relațiilor cu partenerii”(G Leroy - 

educație”EDP, București, 1974). De aceea, ca profesor 
manager al clasei de elevi, trebuie să cunoști copiii și să dirijezi 
relațiile dintre ei în direcția obținerii unui comportament 
pozitiv. Sudarea colectivului de copii se face cu dificultate, iar 
un activ al clasei energic, autoritar și persuasiv este de m
lipsit de experiența de viață și de conducere necesare pentru a 
influența pozitiv grupul, dar și de mijloacele de constrângere 
care să-i susțină acțiunile.Un lider al clasei influent se formează 
doar printr-o colaborare strânsă a sa cu profesorul 
care poate învăța rolul de conducător.În cazul educării 
adolescenților, profesorul trebuie să învețe să trăiască împreună 
cu aceștia. El influențează elevii, fiind la rândul său influențat 
de ei. Toate acțiunile sale trebuie orientate spre val

întăresc coeziunea grupului: prietenie, colegialitate, solidaritate, 
mândria pentru performanțele elevilor, stimularea copiilor, 

respect pentru mărcile clasei(zile de naștere, onomastici, 

sărbători, alte evenimente). Adaptarea permanentă a 
profesorului la particularitățile elevului contribuie la sintalitatea 
grupului și îi creează copilului condiții agreabile de conviețuire  
în spațiul școlar.În altă ordine de idei, această adaptare a 
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În grupul de elevi ai clasei, se manifestă chiar la această 
li respecta individualitatea. Adevărul 

ți pentru unul și unul pentru toți”capătă 
sensuri noi. Prin asta se luptă împotriva nedreptății, dar se 

ște și localizarea corectă a ,,punctului vulnerabil în grupul 
e.  ,,Există doar trei elevi indisciplinați în 

ți așa”este o părere 
pe care o auzim exprimată frecvent de un număr mare de copii. 

ție, se creează între ei relații care pot  
țarea unui anumit 

ții pot fi de simpatie, antipatie, 
șmănie și îi pot schimba în bine ori în 

i pe unii la repingerea altora sau la 
rize serioase  în cadrul 

grupului. Uneori în sânul colectivului de elevi se admit frauda, 
minciuna, acoperirea unor colegi indisciplinați, insolența și 

țea față de profesori, acestea ajungând să facă parte din  
ărare. Cu alte cuvinte, 

,,mediul în care se dezvoltă copilul influențează evoluția 
acestuia, iar comportamentul său depinde în mare măsură de 

 ,,Dialogul în 

. De aceea, ca profesor și 
ști copiii și să dirijezi 

țiile dintre ei în direcția obținerii unui comportament 
Sudarea colectivului de copii se face cu dificultate, iar 

și persuasiv este de multe ori 
ța de viață și de conducere necesare pentru a 

ța pozitiv grupul, dar și de mijloacele de constrângere 
țină acțiunile.Un lider al clasei influent se formează 
o colaborare strânsă a sa cu profesorul clasei de la 

ța rolul de conducător.În cazul educării 
țe să trăiască împreună 

țează elevii, fiind la rândul său influențat 
țiunile sale trebuie orientate spre valori care 

prietenie, colegialitate, solidaritate, 
țele elevilor, stimularea copiilor, 

ștere, onomastici, 

. Adaptarea permanentă a 
țile elevului contribuie la sintalitatea 

și îi creează copilului condiții agreabile de conviețuire  
țiul școlar.În altă ordine de idei, această adaptare a 

dascălului îi permite acestuia să câștige încrederea, simpatia ș
respectul copilului care va deveni în acest fel  mai u
modelat. 

În urmă cu o mie de ani, un profesor 

îi spunea unui elev de-al său::::,,Trebuie să
a captivat Aristotel!”căci despre acesta îi vorbise învă
memorabilul dascăl. Oare este cazul să ne socotim cu adevărat 
vinovați când orele sunt prea puțin atractive, așa încât copiii își 

găsesc alte preocupări? Oricât de metaforic ar suna, dascălul 
este un actor pe scena clasei și trebuie 
acest rol care nu este unul oarecare. El se află în fa
public a cărui atenție trebuie s-o acapareze, pe care dore
atragă spre cunoaștere, căruia urmărește să
orizonturi, pe care vrea să-l ajute să se descopere pe sine 
consecință, să-și fixeze un scop tangibil. O verificare a 
cunoștințelor dinamică și stimulativă, un mod de comunicare ce 
trezește interesul și ușurează exprimarea părerilor, emoțiilor și 
sentimentelor cu sinceritate și curaj, folosirea mesajelor clare
a unui limbaj accesibil vor concura în mod cert 
reușită orice altă activitate colaterală orei, la care se pot gândi 
copiii. O anecdotă sau o istorioară simpatică introdusă subtil, 
când și unde trebuie, atunci când în clasă s
sau încordarea înseamnă enorm și este un mod sigur de a 
împrieteni elevul cu materia discutată. 

                      

Dezvoltarea personalităţii copilului prin 
activităţile extracurriculare

                                                 Prof. înv. pre

Motto: 

“Să nu-i educăm pe copii noştri pentru lumea de azi,această lume nu va 
mai exista cand ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi 
lumea lor.Atunci să-i învăţăm să se adapteze.
,,Descoperirea copilului’’. 

       În orice domeniu de activitate este necesară cunoaşterea 
proprietăţilor materialului de prelucrat,
uneltele cele mai potrivite şi tehnologia adecvată.

ceastă cerinţă se impune cu atâ
educaţiei,unde se modelează ,,materialul’’ uman,
are o multitudine diversă de variante comportamentale 

ce cu greu pot fi prevăzute, unele fiind chiar imprevizibile.
        Necesităţile curente ale activităţii instruciv
impun cerinţa de a cunoaşte cât mai bine personalitatea fiinţei 
umane pe care o prelucăm, pentru a găsi mijloacele şi s
cele mai eficiente. Studierea şi cunoaşterea personalităţii celor 
care intră sub incidenţa educaţiei se impune şi pentru de
cât  mai timpurie a copiilor dotaţi şi supradotaţi şi pentru 
dirijarea educării şi instruirii lor. 
        Cunoaşterea potenţelor individuale ale copilului tre
pusă astăzi în termeni noi, mult mai largi,

A
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știge încrederea, simpatia și 
respectul copilului care va deveni în acest fel  mai ușor de 

În urmă cu o mie de ani, un profesor - mentor desăvârșit, 

,,Trebuie să-mi cer iertare că nu te-
a captivat Aristotel!”căci despre acesta îi vorbise învățăcelului 
memorabilul dascăl. Oare este cazul să ne socotim cu adevărat 

ți când orele sunt prea puțin atractive, așa încât copiii își 

Oricât de metaforic ar suna, dascălul 
și trebuie să-și joace impecabil 

care nu este unul oarecare. El se află în fața unui 
o acapareze, pe care dorește să-l 

ștere, căruia urmărește să-i deschidă noi 
l ajute să se descopere pe sine și, în 

și fixeze un scop tangibil. O verificare a 
ștințelor dinamică și stimulativă, un mod de comunicare ce 
ște interesul și ușurează exprimarea părerilor, emoțiilor și 

și curaj, folosirea mesajelor clare și 
a unui limbaj accesibil vor concura în mod cert și cu șanse de 
șită orice altă activitate colaterală orei, la care se pot gândi 

O anecdotă sau o istorioară simpatică introdusă subtil, 
atunci când în clasă s-a instalat oboseala 

și este un mod sigur de a 
 

oltarea personalităţii copilului prin 
activităţile extracurriculare 

Prof. înv. preșc. Magdalena 
MUNTEANU – Huși 

                

i educăm pe copii noştri pentru lumea de azi,această lume nu va 
mai exista cand ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi 

i învăţăm să se adapteze.” Maria Montessori-

În orice domeniu de activitate este necesară cunoaşterea 
proprietăţilor materialului de prelucrat, pentru a utiliza 
uneltele cele mai potrivite şi tehnologia adecvată.  

ceastă cerinţă se impune cu atât mai mult în domeniul 
educaţiei,unde se modelează ,,materialul’’ uman, care 
are o multitudine diversă de variante comportamentale 

unele fiind chiar imprevizibile. 
Necesităţile curente ale activităţii instruciv-educative 

impun cerinţa de a cunoaşte cât mai bine personalitatea fiinţei 
pentru a găsi mijloacele şi strategiile  

Studierea şi cunoaşterea personalităţii celor 
care intră sub incidenţa educaţiei se impune şi pentru depistarea 
cât  mai timpurie a copiilor dotaţi şi supradotaţi şi pentru 

Cunoaşterea potenţelor individuale ale copilului trebuie 
mult mai largi, mai bogaţi şi mai 
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diverşi, pentru a depăşi încadrarea trăsăturilor personalităţii în 
tipare preconcepute . 
       Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor 
naţionale şi tinde spre universalitate, spre patrimoniul valoric 
comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate 
răspunde singur diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei 
permanente tinde să devină o realitate de necontestat. 
       Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, 
devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică 
cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi 
locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor. În 
grădiniţa contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în 
care se pregăteşte copilul pentru participarea la dezvoltarea de 
sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea 
de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic şi 
socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială 
       Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea 
activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar parteneriatul 
educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o 
necesitate. 
       Ştefan M. precizează că oricât ar fi de importantă educaţia 
curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra 
copilului. Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în 
care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare 
şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv 
sau nu, asupra dezvoltării copiilor. 
         După o binecunoscută clasificare UNESCO, educaţia 
extracurriculară, adică educaţia de dincolo de procesul de 
învăţământ, apare sub două aspecte principale: educaţia 
informală – reprezintă influenţa incidentală a mediului social 
transmisă prin situaţiile vieţii de zi cu zi - şi educaţia non-
formală, care se realizează fie în sistemul de învăţământ, fie în 
cadrul unor organizaţii cu caracter educativ. 
          Ca parte integrantă a procesului instructiv-
educativ,activităţile extracurriculare trebuie să respecte reperele 
oricărei activităţi didactice: 
a)COMUNICAREA-în cadrul căreia se asigură climatul 
educaţional,individualizarea comunicării şi modalităţile 
comunicării; 
b)ETICA RELAŢIILOR EDUCATOARE-COPIL bazate pe 
valori, conduită,  considerarea  copilului ca partener 
educaţional; 
c)STRATEGII DE MENEGEMENT: 
         I-PROIECTAREA ACTIVITĂŢII-stabilirea realistă a 
obiectivelor,actuali- zarea  conţinutului de învăţare în fucţie de 
cunoştinţele copiilor,adaptarea conţinutului  la particularităţile 
cognitive ,selectarea tehnicilor de  lucru,diversitatea şi 
atractivitatea activităţilor,utilizarea adecvată a tehnicilor 
auxiliare; 
         II-IMPLEMENTAREA-parcurgerea etapelor de învăţare-
proiectare,adaptare la contexte,gestionarea corectă a metodelor 
şi tehnicilor de lucru,gestionarea eficientă a timpului,claritatea 
explicaţiilor şi cerinţelor ,transformarea copiilor din  
consumatori de informaţie în producători de informaţie; 
d)EVALUAREA-proiectarea activităţilor de evaluare 
corespunzătoare,selectarea eficientă a metodelor de evaluare în 
vederea obţinerii unui feed-back rapid asupra atingerii 
obiectivelor,diversificarea metodelor şi tehnicilor de evaluare, 

prezenţa elementelor de noutate şi inovaţie în produsele 
copiilor; 
         Activităţile extracurriculare organizate de grădiniţa au 
conţinut cultural, artistic, spiritual, ştiinţific, tehnico-aplicativ, 
sportiv sau sunt simple activităţi de joc sau de participare la 
viaţa şi activitatea comunităţii locale. 
Activităţile extracurriculare de masă reprezintă activităţi care 
cuprind aproape întreaga masă a copiilor dintr-o grupă, mai 
multe grupe, sau chiar grupe de copii din mai multe gradinite . 
Aceste activităţi le oferă destindere, recreere, voie bună, 
satisfacţiile atmosferei de grup, iar unora dintre ei posibilitatea 
unei afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor. Aceste activităţi au 
caracter ocazional şi iau forme foarte variate. 
- sărbătorirea zilei de naştere a unui copil la care participă 
colegi din toată grădiniţa; 
- aniversarea zilei de naştere a unor copii care au frecventat 
grădiniţa şi acum sunt la şcoala primară; 
- vizionarea în grup a unor spectacole la teatrul de păpuşi;  
- vizitarea centrului de plasament;  
- excursii; 
- plimbări în parc; 
- vizită la diferite muzee. 
 
         Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea 
cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea 
dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. 
Prin excursii, copiii cunosc locul natal în care au trăit, muncit şi 
luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi iubească ţara, cu 
trecutul şi prezentul ei. Prin excursii copiii pot cunoaşte 
realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au 
creat opere de artă scriitori şi artişti. 
          Serbările reprezintă un necesar izvor de satisfacţie, 
bucurii, creează buna dispoziţie.  
          Serbările pot lua forme variate, de la solemna evocare 
istorică la un vesel carnaval. La pregătirea şi realizarea 
serbărilor, copiii participă cu însufleţire şi dăruire, din dorinţa 
de a oferi spectatorilor momente de ţinută estetică, distracţie, 
satisfacţie, făcându-le viaţa mai frumoasă, mai plină de sens. 
-Ziua mamei, Ziua copilului, Sfârşit de an. 
- Serbări cu caracter istoric, cultural, comemorativ si religios: 
Ziua recoltei, Sf. Nicolae, Crăciun, Paşti, 1 Decembrie, 24 
Ianuarie, Ziua lui Eminescu, Ziua Europei, Carnaval; 
Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor 
artistice ale copiilor contribuind la dezvoltarea armonioasă a 
personalităţii copiilor. 
        Viața copilul de vârstă preşcolară este strâns legată de 
activităţile desfăşurate în grădiniţă şi în afara ei sub forma 
jocului, a învăţăturii şi a muncii. Tocmai de aceea, o mare grijă 
trebuie acordată particularităţilor de vârstă şi individuale ale 
copilului. 
          Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui 
copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate preda cu succes, 
într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se 
folosesc metode şi procedee adecvate stadiului respectiv de 
dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai 
simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă 
uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a 
cunoştinţelor”. 
            Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este 
tocmai ceea ce ne permite să împăcăm grădiniţa cu viaţa. Pentru 
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a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de 
învins”, important este să nu uităm că una din trebuinţele 
principale ale copilului este jocul.  
  Jocul – activitate recreativ – instructivă, prilej de 
activizare şi dezvoltare a creativităţii. 
 Jocurile şi distracţiile sunt mai intense la vârstele 
copilăriei şi tinereţii. Ştim cu toţii că orice copil de vârstă ante 
sau preşcolară se joacă tot timpul. Acestea le conferă 
conduitelor lor multă flexibilitate şi mai ales le dezvoltă 
imaginaţia şi creativitatea; tot prin joc este exprimat şi gradul de 
dezvoltare psihică.  
 Jocul presupune un plan, fixarea unui scop şi fixarea 
anumitor reguli, ca în final să se poată realiza o anumită acţiune 
ce produce satisfacţie. Prin joc se afirmă eul copilului, 
personalitatea sa. Adultul se afirmă prin intermediul activităţilor 
pe care le desfăşoară, dar copilul nu are altă posibilitate de 
afirmare decât cea a jocului. Mai târziu, el se poate afirma şi 
prin activitate şcolară.  
 Copiii care sunt lipsiţi de posibilitatea de a se juca cu 
alţi copii de vârstă asemănătoare fie din cauză că nu sunt 
obişnuiţi, fie din cauză că nu au cu cine, rămân nedezvoltaţi din 
punct de vedere al personalităţii. Jocul oferă copiilor o sumă de 
impresii care contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor despre 
lume şi viaţă, totodată măreşte capacitatea de înţelegere a unor 
situaţii complexe, creează capacităţi de reţinere stimulând 
memoria, capacităţi de concentrare, de supunere la anumite 
reguli, capacităţi de a lua decizii rapide, de a rezolva situaţii – 
problemă, într-un cuvânt dezvoltă creativitatea. Pentru 
copil, jocul presupune de cele mai multe ori, pe lângă consumul 
nervos chiar şi cele mai simple jocuri, şi efort fizic, spre 
deosebire de persoanele adulte unde acesta lipseşte cu 
desăvârşire. 
 Există câteva lucruri de remarcat: în primul rând, jocul 
fortifică un copil din punct de vedere fizic, îi imprimă gustul 
performanţelor precum şi mijloacele de a le realiza. În al doilea 
rând, jocul creează deprinderi pentru lucrul în echipă, pentru 
sincronizarea acţiunilor proprii cu ale altora, în vederea atingerii 
unui scop comun. În al treilea rând, jocul provoacă o stare de 
bună dispoziţie, de voie bună, oferindu-i copilului posibilitatea 
de a uita pentru un timp de toate celelalte şi de a se distra, 
dându-i parcă mai multă poftă de viaţă. 
 În joc, copilul îşi dă frâu liber imaginaţiei. Jocurile 
spontane reliefează capacitatea de creaţie a copilului, capacitate 
bazată pe propria experienţă, îmbogăţită cu noi elemente, 
corespunzătoare dorinţelor sale. 
  Activităţile extraşcolare -  prilej de activizare şi de 
dezvoltare a creativităţii. 
 În orice tip de activitate extraşcolară, fie că este vorba 
de drumeţie, vizita într-un atelier de creaţie, un muzeu, un loc 
istoric, o excursie de mică sau mare anvergură este necesar să 
antrenăm trei factori implicaţi în actul educaţional: 
-preşcolarii – prin responsabilităţi asumate atât individual, cât şi 
în grup; 
-familie – prin susţinere morală, financiară, sau chiar implicate 
în organizarea activităţilor; 
-grădiniţa – prin obţinerea avizelor necesare deplasării, 
elaborarea strategiilor didactice, realizarea unităţii dintre cei doi 
factori, finalizarea activităţii întreprinse. 
            Acest tip de activitate îi antrenează pe copii în 
activitatea de învăţare, îi apropie de grădiniţă, îi determină să o 

îndrăgească. Chiar ei propun, cer aşteaptă şi se implică în 
realizarea acestui tip de activitate. 
            Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să 
primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat şi momentele 
recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna 
deosebite. 
            În cadrul acestor activităţi copii se deprind să folosească 
surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să 
sistematizeze date,, învaţă să înveţe’’. 
Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie 
regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copii se 
autodisciplinează.  
           Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi 
deosebite să-şi cunoască preşcolarii, să-i dirijeze, să le 
influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos 
obiectivul principal al grădiniţei şi al învăţământului primar – 
pregătirea copilului pentru viaţă. 
           În legătură cu dezvoltarea creativităţii copiilor, pot fi 
date educatorilor următoarele îndrumări: gândirea creativă şi 
învăţarea din proprie iniţiativă trebuie încurajate prin laudă. 
Trebuie promovat modul variat de abordare a problemelor de 
manipulare a obiectelor şi a ideilor. 
           Preşcolarii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o 
gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de 
ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi 
modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. 
Înainte de toate, este însă important ca educatoarea  însăşi să fie 
creativa. 
           Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor 
şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a 
timpului lor liber. 
           Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o 
atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire, la 
astfel de activităţi. 
Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de 
căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere 
în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să 
îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 
           În concluzie putem spune că activitatea extracurriculară 
e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 
cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie,adoptând el în primul 
rând o atitudine  creatoare ,atât în modul de realizare al 
activităţii,cât şi în relaţiile cu copii ,asigurând astfel o atmosferă 
relaxantă care să permită stimularea creativă a copiilor. 
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Lespezeanu M.,,Tradiţionalism şi modern în învăţământul preşcolar’’Editura 
S.C. Omfal, Bucureşti, 2007. 
Preda Viorica,,Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de 
copii.’’Editura,,Gheorghe Cârţu Alexandru’’, Craiova, 2009. 
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Utilizarea cvintetului în activităţile 
memorizare 

Prof.  Tatiana 

           Cvintetul este o tehnică de reflecţie ce constă în 
crearea a 5 versuri respectănd 5 reguli în
sintetiza conţiunutul unei teme abordate. 

ste tehica prin care se rezumă şi sintetizează cunoştinţe, 
informaţii, sentimente şi convingeri. 
 

           Este o poezie cu 5 versuri a cărei construcţie are la bază 
anumite reguli:  
                   -primul vers- este format dintr-un singur cuvânt ce 
denumeşte subiectul; 
                   -al doilea vers- este format din două cuvinte care 
definesc caracteristicile subiectului (două adjective);
                   -al treilea vers- este format din trei cuvinte care 
exprimă acţiuni (verbe la gerunziu); 
                   -al patrulea vers- este format din patru cuvinte care 
exprimă starea copilului faţă de subiect; 
                   -al cincilea vers- este format dintr-un cuvânt care 
arată însuşirea esenţială a subiectului. 
           Această metodă am folosit-o în activitatea de 
memorizare a poeziei Fluturaşul de Elena Dragoş.
           Se împart copiii în două grupuri: grupul fluturaşilor roşii 
şi grupul fluturaşilor galbeni, primind ecusoane cu 
acestora. 
           Copiii cu fluturaşi roşii recită prima strofă cu glas tare 
împreună cu educatoarea, în timp ce ceilalţi copii recită în gând.
           Copiii cu fluturaşii galbeni recită a doua strofă cu glas 
tare împreună cu educatoarea, iar ceilalţi copii recită în gând.
           Se recită apoi întreaga poezie cu întreaga grupă cu voce 
înceată şi apoi cu voce tare. 
           Pentru a-i familiariza pe copii cu metoda se desfăşoară 
câteva jocuri exerciţiu premergătoare aplicării acesteia.
           Exemplu: Cuvinte care denumesc subiectul
este?” ,,Ce este?” (fluturaşul). 
                            Cuvinte care descriu subiectul (însuşiri)
,,Spune ce ştii despre...” (fluturaş). 
                            Cuvinte care exprimă sentimente (însuşiri 
sufleteşti)- jocul ,,Ce simţi pentru fluturaş?” 
           Cuvinte care arată însuşiri esenţiale- jocul ,,Descrie
printr-un cuvânt.” 
           În felul acesta copiii şi-au însuşit regulile de constituire 
ale unui cvintet. 
           Fiecare copil compune o variantă de răspuns, o discută în 
grup şi apoi selectează versul potrivit. Un copil ales de colegii 
din grup, cu rol de lider, transmite versurile alese educatoarei. 
Aceasta le scrie pe o foaie de flipchart împărţită în d
           Exemplu de cvintete obţinute în activitatea pe grupuri: 
           Grupul I                                                                Grupul 
II 
      Fluturaşul                                                              Fluturaşul
      Drăgălaş, zglobiu                                                  Micuţ, 
poznaş 
      Zburând, alergând,dansând                                   Fluturând, 
cutreierând, alergând 

E
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Cvintetul este o tehnică de reflecţie ce constă în 

crearea a 5 versuri respectănd 5 reguli în scopul de a 

ste tehica prin care se rezumă şi sintetizează cunoştinţe, 

Este o poezie cu 5 versuri a cărei construcţie are la bază 

un singur cuvânt ce 

este format din două cuvinte care 
definesc caracteristicile subiectului (două adjective); 

trei cuvinte care 

este format din patru cuvinte care 

un cuvânt care 

o în activitatea de 
de Elena Dragoş. 

Se împart copiii în două grupuri: grupul fluturaşilor roşii 
şi grupul fluturaşilor galbeni, primind ecusoane cu simbolul 

Copiii cu fluturaşi roşii recită prima strofă cu glas tare 
împreună cu educatoarea, în timp ce ceilalţi copii recită în gând. 

Copiii cu fluturaşii galbeni recită a doua strofă cu glas 
ar ceilalţi copii recită în gând. 

Se recită apoi întreaga poezie cu întreaga grupă cu voce 

i familiariza pe copii cu metoda se desfăşoară 
câteva jocuri exerciţiu premergătoare aplicării acesteia. 

Exemplu: Cuvinte care denumesc subiectul- jocul ,,Cine 

Cuvinte care descriu subiectul (însuşiri)- jocul 

exprimă sentimente (însuşiri 

jocul ,,Descrie-mă 

au însuşit regulile de constituire 

Fiecare copil compune o variantă de răspuns, o discută în 
grup şi apoi selectează versul potrivit. Un copil ales de colegii 
din grup, cu rol de lider, transmite versurile alese educatoarei. 
Aceasta le scrie pe o foaie de flipchart împărţită în două. 

Exemplu de cvintete obţinute în activitatea pe grupuri:  
Grupul I                                                                Grupul 

Fluturaşul                                                              Fluturaşul 
Drăgălaş, zglobiu                                                  Micuţ,      

Zburând, alergând,dansând                                   Fluturând, 

      Mă uimeşte şi încântă                                       
trezeşte, mă veseleşte 
 Poznaşul                                                                       
Drăgălaşul 
           Această metodă s-a dovedit a fi eficientă în dezvoltarea 
la copii a gândirii creative îmbinând utilul cu plăcutul.
           Beneficiile metodei: 
           -Dezvoltă la copii gândirea creativă.
           -Exersează memoria şi imaginaţia.
           -Exprimă capacitatea de înţelegere, sinteză, simţul 
umorului. 
Bibliografie: 
1. Bratu, Bianca, Preşcolarul şi literatura, Editur
Bucureşti, 1997; 
2.  Breben, Silvia, Gongea, Eugenia, Fulga Mihaela, 
grup, Ghid metodic, Editura Arves, Piteşti, 2002;
3. Culea, Laurenţia, Aplicarea Noului Curriculum pentru educaţia timpurie
nouă provocare?, Editura Diana, Piteşti, 2008. 
 

                      
Prof.  em.  dr. Petru Ioan: 

la a 70-a aniversare
 

 
Acad.  prof.  em.  dr.  Constantin

         Personalitate marcantă a filosofiei româneşti  (a logicii 

și a semioticii în special), cărturar şi pedagog 

ţinută intelectuală, magistru neîntrecut în arta vorbirii şi a 

scrierii, profesorul emerit dr.  Petru Ioan se află astăzi

galeria marilor oameni de cultură.  

nzestrat cu o memorie, cu  o inteligenţă,  cu o putere de 

muncă şi cu o forță de imaginaţie pe care natura nu le poate 

dărui oricui, cu o inegalabilă tenacitate,  dar 

plăsmuitor,  domnia sa a învins limite şi obstacole multiple. În 

toată activitatea ştiinţifică, didactică şi organizatorică,  s

dovedit un spirit exigent în primul rînd cu sine însuşi, un bun 

sfătuitor şi întreprinzător deopotrivă. A crezut în oameni, chiar 

atunci cînd aceştia nu păreau a ști să răspundă în același fel 

gestului binevoitor. 

 Cel pe care-l sărbătorim în pragul unui nou deceniu a 

văzut lumina zilei la 26 aprilie 1947, în municipiul Huşi,  vechi 

centru episco-pal al  Moldovei și fostă reședință de județ. S

căsătorit cu o exhu-șeancă,  în cursul anului 1971, soţia Laura fiind 

psihosociolog. Are un fiu şi trei nepoţi,  cărora le

puțin de cinci volume. 

 Pe colegul  Petru  Ioan  îl cunosc din 1989, cînd am 

participat împreună la sărbătorirea  Gimnaziului  „Anast

Î

aniversareaniversareaniversareaniversare    
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Mă uimeşte şi încântă                                            Mă 

Poznaşul                                                                       

a dovedit a fi eficientă în dezvoltarea 
la copii a gândirii creative îmbinând utilul cu plăcutul. 

Dezvoltă la copii gândirea creativă. 
Exersează memoria şi imaginaţia. 
Exprimă capacitatea de înţelegere, sinteză, simţul 

, Editura Didactică şi Pedagogică, 

2.  Breben, Silvia, Gongea, Eugenia, Fulga Mihaela, Metode interactive de 
, Ghid metodic, Editura Arves, Piteşti, 2002; 

, Aplicarea Noului Curriculum pentru educaţia timpurie- o 

Prof.  em.  dr. Petru Ioan:  
a aniversare 

Constantin  TOMA – Iași 
 

Personalitate marcantă a filosofiei româneşti  (a logicii 

și a semioticii în special), cărturar şi pedagog de aleasă 

tuală, magistru neîntrecut în arta vorbirii şi a 

scrierii, profesorul emerit dr.  Petru Ioan se află astăzi în 

nzestrat cu o memorie, cu  o inteligenţă,  cu o putere de 

ță de imaginaţie pe care natura nu le poate 

dărui oricui, cu o inegalabilă tenacitate,  dar și cu har de 

mite şi obstacole multiple. În 

toată activitatea ştiinţifică, didactică şi organizatorică,  s-a 

dovedit un spirit exigent în primul rînd cu sine însuşi, un bun 

sfătuitor şi întreprinzător deopotrivă. A crezut în oameni, chiar 

ști să răspundă în același fel 

l sărbătorim în pragul unui nou deceniu a 

văzut lumina zilei la 26 aprilie 1947, în municipiul Huşi,  vechi 

și fostă reședință de județ. S-a 

șeancă,  în cursul anului 1971, soţia Laura fiind 

psihosociolog. Are un fiu şi trei nepoţi,  cărora le-a dedicat nu mai 

Pe colegul  Petru  Ioan  îl cunosc din 1989, cînd am 

participat împreună la sărbătorirea  Gimnaziului  „Anastasie  Panu“  
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din  Huşi,  devenit în  1918  Liceul  ,,Cuza  Vodă“.  Atunci am aflat 

că domnia sa este mai mic decît mine cu 12 ani, că a urmat  (în 

ciclul primar și gimnazial),  aceeaşi  Şcoală  Generală  Nr.  2,  iar 

apoi același  Liceu din fosta capitală a județului  Fălciu, avînd o 

serie de profesori care m-au învăţat şi pe mine pînă în  1953.  

Ulterior am devenit studenţi la aceeași  Universitate  ,,Al.  I.  

Cuza“,  eu la  Facultatea  de  Biologie  (între  1953  și  1958),  el la  

Facultatea  de  Istorie - Filosofie  (între  1965  și  1970).  A fost un 

elev,  iar apoi un student de excepţie,  absolvind şi  Liceul  şi  

Facultatea  ca şef de promoţie. 

 Tot fără să-l fi cunoscut anterior, am aflat că făcuserăm 

amîn-doi stagii de specializare la  Universitatea  Catolică  din  

Louvain - Belgia,  eu în câmpul botanicii (în  1971),  el pe 

coordonatele logicii și-ale epistemologiei,  pe parcursul semestrului  

I  al anului  1975. 

 Fiind invitaţi amândoi la sărbătorirea Centenarului 

Liceului  ,,Cuza Vodă“  din Huşi  (cursul inferior),  am avut 

comunicări de specialitate, dar şi de omagiere a profesorilor care 

ne-au învăţat. Deşi era imediat după Congresul al  IX - lea al  P. C. 

R. (organizat în noiembrie 1989), deşi în prezidiul manifestării se 

afla primul secretar al  Comitetului judeţean de partid şi un 

instructor de la  C. C.  al  P. C. R.,  am fost singurii care ne-am 

început discursul fără a ne referi nici la ultimele documente 

ideologice,  nici la cei doi  ,,mari“  conducători ai neamului.  Mulţi 

din cei prezenţi s-au mirat de omisiunea noastră,  însă faptul a 

rămas fără nici un fel de consecinţe. 

 Imediat după schimbarea de regim politic,  ne-am 

reîntîlnit în  Senatul  Universităţii,  în care tocmai ne aflăm,  

el ca prim decan al  Facultăţii  nou înființate  de  Filosofie,  

eu în calitate de cancelar general al universității în 

legislatura 1990 - 1992,  după care ne-am văzut des în 

şedinţele  Senatului,  ca şefi de catedră în cadrul celor două 

facultăţi.  Nu-i fără relevanță faptul că-n cei doi ani cît a 

durat mandatul profesorului  Petru  Ioan în fruntea  Facultății 

de  Filosofie,  numărul specializărilor a crescut de la  1  la  8,  

iar cel al catedrelor de la  4,  la  9. 

 La  Universitate,  d-l  Petru  Ioan parcurge toate 

etapele ierarhiei didactice: asistent (prin repartiţie 

guvernamentală, în  1970),  lector în  1977,  apoi direct 

profesor titular  (din 1990),  cînd de-vine şi conducător de 

doctorat 1.  În primii ani ai activității la catedră,  domnia sa a 

urmat un curs postuniversitar de engleză,  iar în anul  1992 a 

fost abilitat inclusiv ca cercetător ştiinţific gradul I  la  

Institului  Naţional de  Inventică din  Iaşi. 

 În anul 1997  (deci în urmă cu  20 de ani),  d-l  Petru  Ioan  

a înfiinţat  Fundaţia  Internaţională  ,,Ştefan  Lupaşcu“  pentru  

Ştiinţă  şi  Cultură,  el fiind ales preşedinte executiv,  iar eu 

asumînd calitatea de preşedinte al  Filialei din Iaşi. După un an,  

colegul nostru  reușește să inaugureze  Institutul  de  Studii  

Europene  „Ştefan  Lupaşcu“,  al cărui rector a fost în primii 

ani de funcționare. 

În prelungirea efortului organizatoric din cadrul  

Universi-tății  „Al.  I.  Cuza“,  pe linie politică,  d-l  Petru  

Ioan  a desfăşurat o susținută activitate în  legislativul țării,  

ca membru în  Comisia  de  Ştiinţă  şi  Învătămînt  din cadrul  

Camerei  Deputaţilor,  în legislatura  1992 - 1996,  iar între  

1995  și  1996,  inclusiv ca membru al  Comisiei  Bicamerale  

de  Integrare  Europea-nă  din  Parlamentul  României. 

Pentru că nu lucrez în domeniu,  nu am căderea,  nu-mi 

este la îndemînă şi nu-mi permit să analizez excepționala activitate 

ştiinţifică şi publicistică a colegului  Petru  Ioan.  Au făcut-o şi o 

vor face mulţi alţii,  adesea mari personalități în domeniu,  

exponenți de primă mărime ai filosofiei şi logicii româneşti, de-ar fi 

să luăm în seamă doar zecile de pagini cuprinse în volumul 

academicianului  Alexandru  Surdu privind  performanțele  logicii  

românești  din  secolul  trecut  2,  iar apoi capitolul ce i se dedică 

gînditorului ieșean în impresionanta  Istorie  a  logicii  românești,  

coordonată de logicianul bucureștean în  2006,  la  Editura  

Academiei  Române 3. 

Pe de altă parte,  se știe că  d-l  prof.  Petru  Ioan a intrat în 

atenţia unor mari specialişti străini,  între altele fiind apreciat drept 

                                                             
 1  Misiune prin care profesorul ieșean a contribuit la impunerea unor specialiști 
remarcabili în domeniul logicii și al disci-plinelor conexe,  astăzi ei înșiși profesori 
și conducători de doctorat la departamente ale  Facultății  de  Filosofoe,  ale celei 
de  Litere,  respectiv ale celei de  Psihologie și  Științe  ale  Educației,  din cadrul 
instituției noastre,  dar și la  universități din  Bacău,  Baia  Mare,  București,  
Cahul,  Chișinău,  Constanța,  Galați,  Iași,  Suceava sau  Timișoara 

2  Alexandru  Surdu,  Contribuții  românești  în  domeniul  logicii  în  secolul  al  XX 
- lea,  Editura  Fundației  „România de mîine“,  București,  1999,  pp.  20,  82 - 83,  
119 - 120,  126,  171 - 172,  216,  219 - 220,  222,  270 - 276 

3  E vorba de capitolul  8  din cadrul părții a  VI - a,  derulat între 
paginile  556 - 583 
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filosoful şi logicianul român cu cele mai multe semnalări în  

,,Philo-sopher’s  Index“,  după cum,  de asemenea,  se știe că 

domnia sa este cel mai bine cotat între logicienii români de astăzi. 

 Foiletînd lucrări precum  Un  CURRICULUM  VITAE  pe  

coordo-nate  semio - logice  (din  2001)  şi  Avataruri  ale  liceului  

ca  insti-tuţie  apolinică  (carte semnificativ datată  2018,  fiind 

pregătită în contul sărbătoririi  Centenarului  Liceului  ,,Cuza  

Vodă“  din  Huşi și-a  Marii  Uniri din  1918),  am fost impresionat 

de vasta activitate publicistică derulată de profesorul  Petru  Ioan 

între  1970  și  2016:  36 de volume de autor  (totalizînd peste  

11.400  de pagini), 28 studii în volume colective tematice 

coordonate de domnia sa,  66  studii în alte volume coordonate de 

alți colegi,  peste  100  de studii în reviste de profil,  peste  120  de 

articole în volume de specialitate,  ori în pe-riodice de cultură,  

respectiv  6  monografii  (sau cursuri)  universitare. 

 Pentru volumul  Adevăr  și  performanță,  d-l  Petru  Ioan 

a fost distins în anul  1987  cu premiul  ,,Vasile  Conta“  al 

Academiei Române,  iar pentru monografia  Ştefan  Lupaşcu  şi  

cele  trei  logici  ale  sale,  din  2000,   autorul a obținut premiul  

Salonului  Naţional de carte al anului pomenit,  la fel cum pentru 

volumul  Coordonate  ale  filosofiei  ieșene  pe  parcursul  a  trei  

jubilee  (Editura  „Ștefan  Lupașcu“,  2010),  a obținut premiul   

Salonului  Internațional de carte organizat de  Biblioteca  Județeană  

„Gh.  Asachi“.   

 Nu mai puţin cunoscută este activitatea editorială a 

profesoru-lui  Petru  Ioan:  ca secretar ştiinţific al seriei Filosofie  

din cadrul „Analelor  Universităţii  «Al.  I.  Cuza»  −  Iaşi“,  ca 

redactor - șef al  Seriei  Secvențe  Semiologice  din cadrul  

„Analelor  Institutului de  Studii  Europene  − Iaşi“,  ca director al  

Editurii  „Ștefan  Lupașcu“  din  Iaşi,  ca membru în colegii de 

redacţie ale unor reviste centrale în profilul logicii și al filosofiei, ca 

editor şi coordonator al unor volume tematice publicate în diferite 

edituri locale şi naţionale. 

 Apreciez în mod deosebit legătura permanentă a 

profesorului Petru Ioan cu Liceul în care a învăţat, cu profesorii pe 

care i-a  avut, în una din cărţi fiind elogiată viaţa şi opera unora 

dintre mentorii săi. 

 Cel pe care-l omagiem astăzi nu uită să scrie despre 

maeştrii de cultură înaltă într-ale logicii şi filosofiei, născuţi în 

ţinutul Huşilor și-al proximităților sale.  Dintre ei  „cronograful“  și  

„atoateștiutorul“  moldavo - lacon  Nicolae  Spătaru,  din  Mileștii  

Vasluiului,  unul dintre marii învățați europeni din vremea sa;  

filosoful,  gînditorul enciclopedic,  scriitorul și domnitorul  

Dimitrie  Cantemir;  filosoful și scriitorul  Alexandru  Scarlat  

Sturdza,  diplomat în slujba  Casei  Imperiale din  Rusia;  

publicistul și omul politic de prim rang  Mihail  Kogălniceanu;  

filosoful și publicistul,  respectiv ambasadorul și ministrul  Mihai  

Ralea.  În atenția gînditorului pe care-l omagiem au mai stat 

exvasluieni precum:  Stelian  Baboi;  Ioan  Humă;  Emilia  

Guliciuc;  Dorina  Furnică  /  Sălăvăstru;  Radu  Dudău;  Dan  

Gabriel  Sîmbotin;  Alexandru  Grădinaru și alții. 

 În atenția profesorului  Petru  Ioan,  au stat,  de 

asemenea,  extutoveni precum:  Nicolae  Bagdasar;  

Gheorghe  Ivănescu;  Vasile  Ciocârlan  și  Maria  Dogaru  

Misievici,  după cum au stat perihușenii  Ion  Străchinaru  și  

Dumitru  Zaharia,  respectiv transpruteni precum:  Constantin  

Stere;  Vasile  Harea;  Vasile  Pavelcu;  Vitalie  Belousov;  

Vasile  Țapoc;    Constantin  Nisiporeanu și alții,  prin 

paginile dedicate lor,  autorul aducînd un omagiu 

exponenţilor remarcabili ai spiritului românesc din partea 

orientală a ţării. 

 Impresionează, de asemenea, cărţile scrise de profesorul 

Petru Ioan despre personalităţi moldave şi nu numai,  în seria  

,,Profiluri“  a  Editurii  „Ștefan  Lupașcu“,  la lansarea cărora am 

participat cu mult interes.  Mă refer la volumele:  Ştefan  Lupaşcu  

şi  cele  trei logici ale sale  (din  2000);  Alexandru  Husar  la  a  85 - a  

aniversare  (din  2005);  Lucian  Blaga  în  orizontul  unei  logici  

paradisiace  (din  2005);  Petre  Botezatu:  zări  şi  etape  în  

edificarea  operei  (din  2006);  Cu şi despre  Constantin  Ciopraga  

sub  semnul  continuității  (din  2008);  Cu  şi  despre  Valeriu  D.  

Cotea  sub  semnul  bunului  gust  (din  2009),  Theodor  

Codreanu,  sau  izbînda criticii  totale,  din   2016.  

 Ca naturalist, m-am bucurat mult cînd profesorul Petru 

Ioan a scris  Cartea Junglei  de cuvinte,  în patru volume,  primele 

trei apă-rute în  2012,  iar ultimul,  impresionant ca întindere și ca 

modalitate de concepție,  în  2014.  Iată ce-anunță autorul în aceste 

mirabile că-lătorii prin lumea termenilor de tot felul:  Cartea  

junglei  de  cuvinte  tocmai  bune  de  ţinut  minte:  O  

aniversareaniversareaniversareaniversare    
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MICROPERSPECTIVĂ  ÎN  LOGICA  IN-FANTILĂ  ŞI  BIOLOGI

DISTRACTIVĂ,  Cartea  junglei  de  cuvinte  compuse,  în  discuţie  

repuse:  DE  LA  BIOCENOZĂ,  LA  METEMPSI-HOZĂ;  

de  cuvinte  cu  personalitate,  în  nume  co-mune  transmutate:  

LA  TOPOGRAFIE  ŞI  PROSOPOGRAFIE,  SPRE  GENERALA  

LEXICOLOGIE;  Cartea  junglei  de  cuvinte  făr - de  per

în  nume  proprii  transmutate:  DE  LA LEXIC  ŞI  BI

ONOMASTICĂ  ŞI  PROSOGRAFIE, toate respirînd în orizontul culturii 

enciclopedice a autorului. 

 Filosoful şi logicianul  Petru  Ioan  scrie articole şi în 

revistele ce sînt conduse de profesori de istorie din  Huşi 

„Prutul“,  „Zorile“,  respectiv  „Lohanul“.  La rîndu

țin al curent cu preocupările fostului elev de la  „Cuza  Vodă“.  În  

Alma  Mater  Hussiensis  (din  2008),  coordonatorul tomulului,  

scriitorul  Theodor  Codreanu,  îi dedică șefului promoției din  

1965 a  Liceului  „Cuza  Vodă“  din  Huși  o amplă și substanțială 

prezentare sub semnul  „modelului cantemirian din cultura 

română“,  realizînd o expunere detaliată privind viaţa şi opera celui 

la a cărui sărbătorire sîntem martori.  Din antrenanta reconstituire,  

se degajă cu elocvență reperele bio-bibliografice ale celui în aten

matricea culturală în care s-a format și afirmat,  contribuția sa la 

repoziționarea logicii în raport cu știința și cultura din vremurile 

noastre,  aportul la configurarea logicii  „situaţionale“,  respectiv 

programul logicii  ,,integrale“. 

 Așadar,  acesta este profesorul,  omul de ştiinţă şi 

scriito-rul  Petru  Ioan, cunoscut şi recunoscut deopotrivă în 

lumea specialiştilor şi în cea a scriitorilor,  o prezenţă activă 

în  Iaşul universitar şi cultural,  în  Moldova și în restul țării.  

Acesta-i omul creator de şcoală în domeni

semioticii,  gînditorul ro-mân cu cele mai multe semnalări şi 

recenzări în ,,Philosopher’s  Index“,  participant la multe 

reuniuni ştiinţifice naţionale şi in-ternaţionale.  Acesta

omul ce nu și-a uitat înaintaşii, scriind despre ei pagini 

rară frumuseţe.  Acesta-i omul prietenos,   dar şi critic sever 

în mod justificat,  cu o memorie greu de egalat, model de 

dascăl, cercetător şi organizator.  Acesta este omul patriot,  

un adevărat,  înflăcărat și comprehensiv român!

 În pragul încheierii celui de-al șaptelea deceniu și

de-al XIV - lea lustru,  cu deosebite împliniri, să
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șefului promoției din  

și  o amplă și substanțială 

emirian din cultura 

română“,  realizînd o expunere detaliată privind viaţa şi opera celui 

la a cărui sărbătorire sîntem martori.  Din antrenanta reconstituire,  

grafice ale celui în atenție,  

și afirmat,  contribuția sa la 

ționarea logicii în raport cu știința și cultura din vremurile 

noastre,  aportul la configurarea logicii  „situaţionale“,  respectiv 

ul de ştiinţă şi 

unoscut deopotrivă în 

o prezenţă activă 

și în restul țării.  

i omul creator de şcoală în domeniul logicii şi 

mân cu cele mai multe semnalări şi 

recenzări în ,,Philosopher’s  Index“,  participant la multe 

ternaţionale.  Acesta-i 

a uitat înaintaşii, scriind despre ei pagini de o 

i omul prietenos,   dar şi critic sever 

în mod justificat,  cu o memorie greu de egalat, model de 

dascăl, cercetător şi organizator.  Acesta este omul patriot,  

și comprehensiv român! 

șaptelea deceniu și-al celui 

lea lustru,  cu deosebite împliniri, să-i dorim d-lui 

profesor multă sănătate şi noi realizări,  alături de întreaga sa 

familie,  de care a fost susținut necondiționat și cu care se 

mîndrește.          LA  MULŢI  ANI,  distinse coleg!

                      

Depărtarea se rupe de orizont

Nicolae VĂLĂREANU SÂRBU

Când sunetele se-ndoaie de tristeţe 
melancolice toamne se topesc în verbe
pline de rod necules. 
 
Ele vor fi răzbunate de vânturi, 
în dimineţi reci şi brumate. 
Porţile sufletului meu îs deschise 
cu fructe în palmele gândului, 
depărtarea se rupe de orizont 
şi încearcă pe drumuri să plece. 
 
Pe când vorbele mele se-mpacă 
în urechea cu auz tot mai subţire 
se risipec cuvintele-n cântec. 
Prin căutare mă duc dincolo de înţelesuri
inima ta să-ţi desprind. 
 
O să-ţi cuprind trupul în braţe, 
sâmburele fructelor să nască 
seminţia noastră fără oprelişti. 
 
La sânul ei dorm crinii înfloriţi  
 
Încearcă peste tot să risipească 
raze în oasele luminii, 
ochii rotesc unghiurile pe toate feţele geometriei.
 
Poartă-n rădăcini oglinzile cerului, 
scoate din umbrele morţii îngerii norocului,
lauda învierii ca o taină sublimă 
fuge din oameni teama şi înfloreşte speranţa.
 
Partea ascunsă a cunoaşterii nu rămâne aşa...
 
Fiecare poartă sămânţa ce răsare din cuvânt
şi iese-n afară sarea pământului. 
 
Nu se întoarce din drum, merge până la capăt,
deschide ferestrele nopţii să zâmbească stelele,
îşi umple inima cu strugurii sufletului. 
 
Nu se ştie învinsă, caută piedici pentru depăşit,
învată să zidească cuvintele în poeme înalte. 
 
La sânul ei dorm crinii înfloriţi 
cu colopotele lovite de tăceri. 
 
Chiar dacă fac popasuri pe drumul înserării
copacii mă însoţesc urmărind norii, 
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Partea ascunsă a cunoaşterii nu rămâne aşa... 

Fiecare poartă sămânţa ce răsare din cuvânt 

Nu se întoarce din drum, merge până la capăt, 
erestrele nopţii să zâmbească stelele, 

 

Nu se ştie învinsă, caută piedici pentru depăşit, 
învată să zidească cuvintele în poeme înalte.  

fac popasuri pe drumul înserării 
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păsările sunt rare şi tot mai mute, 
toată suflarea aşteptă crepusculul. 
 
Fântânile au izvoare-n stele  
 
Am gândurile răsfirate printre degete, 
în palme lumina şi-a făcut cuib 
de unde zboară ideile păsări. 
 
Inimile se zbat în cuvinte, 
fântânile au izvoare-n stele, 
apele închid cu braţele uscatul. 
 
Mai încolo îngerii culeg din grădina soarelui 
fructele coapte parfumate-n culori. 
 
După măruntele ploi, noaptile alunecă ca huma 
sevele lutului se urcă-n plante 
nimicul fuge de moarte 
şi-l ajunge. 
 
Gleznele tale subţiri dau zvon de răpire 
cu miros de iasomie purtat pe aripi de fluturi. 
Stupul sălbatic în scorburile înalte ale fagului 
aşteaptă poftitorii de miere şi nu vin, 
ştiu primejdia care-i pândeşte. 
 
Iubito, eu am să vin acolo 
unde numai iubire este. 
 
Într-o moară de cuvinte  
 
Prin întuneric 
mă căutam pe pipăite în trup 
şi nu eram eu. 
 
Cotrobăiam prin gânduri şi vise, 
mi se părea totul străin 
într-o moară de cuvinte 
dar moara nu exista, era femeia 
şi nu o puteam atinge. 
 
Devenit dintr-o dată circumspect 
ca un căutător de comori, 
s-a strecurat în mine nesiguranţa. 
 
Înotam prin apele somnului 
ca un peşte în bancul său  
de tăcere. 
 
Aproape mă iubeam, 
am simţit inima că este a mea 
şi femeia la fel. 
 
Întunericul s-a stins în lumină. 
 
O umbră care-i lasă luminii nimbul  
 
Libera ta trecere prin sufletul treaz  
tăioasă şi fierbinte 

de care mă zbat să te eliberez, 
nu poate fi decât o himeră 
care se îndepărtează de om. 
 
O umbră care-i lasă luminii nimbul  
acela care pătrunde în adânc ori se înalţă pe culmi, 
existent în fiecare celulă care-şi ştie rostul  
dat ori dobândit, 
sărac de orice formulă care-l inhibă. 
 
Ea poate fi doar creaţia minţii, 
simbolul libertăţii de acţiune,  
cuvântul care-i traduce sensul în vorbe 
dintr-o clipă-n alta a vieţii  
până la momentul ultim 
când o înghite universul. 
 
Poate nu mai există nimic în fapt 
de care să ne ferim 
doar o sămânţa de omenie 
şi nu cred că din lutul uscat 
o să mai răsară! 
 
Sângele meu lumină va împărţi  
 
La fel cum întunericul a dat seamă luminii şi s-a născut soarele 
pământul a fiinţat cu viaţă şi moarte. 
 
Oamenii îşi vor da singuri seama de mişcarea astrelor 
şi devenirea lor în timp. 
 
Niciodată nu-i târziu să pătrundem în inima lucrurilor 
în fiecare zi, 
să aducem o parte a necunoşterii în cunoaştere. 
 
Acum, sângele meu lumină va împărţi, 
în inimi iubirea-i rămâne Domnului 
şi aproapelui deopotrivă. 
 
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 
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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 
sosit pe sub cerul de vis în stele, 
să vadă de ce moartea vine pe sărite 
la oamenii de pe pământ.  
 
                      

Petale de gând 
(Cvinarii) 

 
Prof. Cornel VĂLEANU 

 
1. În vin găsesc plăcere şi-n dragoste la fel, 
Golesc mereu paharul şi setea nu mi-o sting, 
Cu sufletul te caut, cu braţele-mi te-ating, 
Privirile-mi sunt raze ce-n tine le înfing. 
În vin găsesc plăcere şi-n dragoste la fel. 
 ***** 
2. N-aduc elogiu vinului băut la desfătări, 
Iubirea-i laudă de-a pururea slăvită, 
Nu are preţ nicicând dacă e prea mărită 
Şi-un nume ştiu că are,zicându-i doar iubită. 
N-aduc elogiu vinului băut la desfătări. 
***** 
3. De am crezut în tine,acuma nu mai cred, 
Corabia cu vise e dusă în adâncuri 
Şi plaja însorită e plină ochi de smârcuri, 
Iubirea nu e marfă de negociat la târguri. 
De am crezut în tine,acuma nu mai cred. 
***** 
4. Să sângerezi ai vrea că tu nu-mi dai speranţă? 
Să port trsteţea ca  pe o glorie a ta? 
Rănit rămân în suflet, din mine vei pleca, 
Găseşte-ţi fericirea departe, undeva... 
Să sângerezi ai vrea,că tu nu-mi dai speranţă? 
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***** 
5. S-a aşezat uitarea şi praful pe scrisoare?
Şi pozele-n albume par triste,fără viaţă?
Încerc o amintire s-o scot din densa ceaţă,
S-o spăl curat cu rouă în vis de dimineaţă.
S-a aşezat uitarea şi praful pe scrisoare?
***** 
6. Îmi vine primăvara cu câmpul ei de flori
Şi sunt ca o albină ce caută nectarul, 
Ori jucătorul  ce-n joc aruncă zarul, 
Pecetluind destinul, să nu cunosc amarul.
Îmi vine primăvara cu câmpul ei de flori.
***** 
7. Cine  oare vrea noaptea somnul să mi
Aripi din stele rupte coboară înspre mine,
Se furişează-n suflet cu dorurile pline, 
Se-aud şi paşi tiptil trecând şi nu mai vine.
Cine oare vrea noaptea somnul să mi-l fure?
***** 
8. De ce îmi baţi la poartă şi nu-mi intri?
Vezi,cheile sunt scoase,zăvorul îl am tras,
Te-aştept de multă vreme,de parcă-ar fi un ceas,
Vreau să-ţi şoptesc atâtea,dar nu mai am nici glas.
De ce îmi baţi la poartă şi nu-mi intri? 
***** 
9. Iubito, o floare din grădină a murit!...
Izvorul – liră-a vieţii a încetat să cânte,
O stea căzând încearcă să-nspăimânte 
Doar sufletele noastre firave şi plăpânde.
Iubito, o floare din grădină a murit!... 
***** 
10. Trimisu-mi-te-a Domnul  să-mi ieşi m
La-ncrengături de vremuri să-mi ocroteşti destinul,
Spre-a-mi izgoni trufia amară ca pelinul,
Spre-a nu cădea-n robie de-a pururea cu chinul.
Trimisu-mi-te-a Domnul să-mi ieşi mereu în cale.
***** 
11. La poarta amintirii-mi zâmbeşte cineva,
E-o magică iubire din vremuri de demult,
Parcă-mi şopteşte dulce şi-mi cere s-o ascult,
Reîntorcându-mi anii din vârsta de adult.
La poarta amintirii-mi şopteşte cineva.
***** 
12. Îngenunchem  la  Domnul şi-I cerem îndurare,
Purtăm în noi blestemul întâiului păcat,
Ne aruncăm în valuri pe ape şi uscat, 
Să biruim destinul ce nouă ne-a fost dat.
Îngenunchem  la Domnul şi-I cerem îndurare.
***** 
13. Pe străzile cetăţii mă rătăcesc în mine
Şi semenii-şi dau coate,privindu-mă pieziş,
Mă simt ca o fantomă ce caută-ascunziş
Sau fiara ce-i vânătă ascunsă prin desiş.
Pe străzile cetăţii mă rătăcesc în mine. 
***** 
14. Gânganie măruntă, scârbavnică făptură,
Mă rozi pe dinăuntru, mă rozi pe dinafară,
Mă hăitui să mă sfâşii ca hămesita fiară,
Dar te înving mereu ca urma-mi să nu piară.
Gânganie măruntă, scârbavnică făptură.
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***** 
15. În lumea însetată să aibă cât mai mult, 
Alerg ca un nebun scăpat dintr-un ospiciu, 
Nu ştiu ce este bun,nu ştiu ce este-un viciu, 
Nu ştiu ce-i necesar, nu ştiu ce-i un capriciu. 
În lumea însetată să aibă cât mai mult. 
***** 
16. Citeşte-mi gândurile şi strigă cine sunt, 
În Agora s-audă mulţimea „HOMO ECCE”* 
Mă vei privi de sus cu zâmbetul tău rece, 
Iar eu ca o fantomă prin faţă îţi voi trece: 
Citeşte-mi gândurile şi strigă cine sunt. 
*Inversiune la „ECCE HOMO” 
***** 
17. Îmi bate timpu-n tâmple ca mersul de ceasornic
Şi sângele îmi curge, necontenit izvor, 
Păşesc cu îndrăzneală pe-ntinsul Tău răzor, 
Crezând întotdeauna că sunt biruitor. 
Îmi bate timpu-n tâmple ca mersul de ceasornic. 
***** 
18. Ce-i libertatea-n cuget când cugetu-i bolnav?
Orbecăi prin mocirlă, târându-te  spre mal, 
Bând apa otrăvită din înspumatul val, 
Crezănd că ai în mână prea Sfântul Vas Graal. 
Ce-i libertatea-n cuget, când cugetu-i bolnav? 
***** 
19. O,ce-i frumos în viaţă şi nu luăm cu noi?... 
Nimeni nu ştie răspunsul să îl dea, 
Poate-o o zi cu soare, frântură dintr-o stea, 
E amăgirea însăşi durabilă şi grea ? 
O ce-i frumos în viaţă şi nu luăm cu noi?... 
***** 
20. Zidirea lumii noastre e încă marea taină, 
Ne naştem şi pierim în nepătrunsul haos, 
Cerşim eternităţii o clipă de repaos, 
Să dăm un sens la toate în marele adaos. 
Zidirea lumii noastre e încă marea taină. 
 
                      

Să-ți umplu cu nectar paharul!
 

Ec. Aurel CEHAN 
 
Șă-ți umplu cu nectar paharul! 
Prezența mea să-ți fie dar, 
Tu să-mi șoptești vorbe cu carul,  
De care eu nu am habar. 
 
Pe cer să ne-nsoțească harul, 
Să porți în palmă un coșar; 
Șă-ți umplu cu nectar paharul! 
Prezența mea…. să-ți fie dar. 
 
Pe cer, s-apară-n noapte carul, 
Să te sărut numai pe ascuns, 
Prezența mea să-ți fie darul, 
Se înțelege: Nu-i de-ajuns. 
 
Șă-ți umplu cu nectar paharul! 
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n tâmple ca mersul de ceasornic 

 

i bolnav? 

ți umplu cu nectar paharul! 

Ec. Aurel CEHAN – Huși 

Cu soacra…. la Festival 
 
Pe soacra mea o luai cu mine, 
(Mă urmărește pas cu pas) 
Dar cum tot răul e spre bine, 
Ieri, o uitai …la un popas! 
 
Vai de capul lui 
 
La un popas omul haihui, 
Cu gândul dus, dus după fete, 
A dat cu capu-ntr-un perete!? 
Și-acum-i …vai de capul lui! 
 
Cu hangița …la popas 
 
Invitat fiind la popas 
Și-ntrebat dacă-i în stare 
El răspunse, pas cu pas: 
Altă-ntrebare!? 
 
Ce bărbat eram odată! 
 
Ce bărbat era odată! 
Nici acu nu-s în impas; 
Ieri…am necăjit o fată, 
Pas cu pas la un popas! 
                      

Mielul 
 

Bibl. Elena OLARIU 
 
În grădina tatei, în staul, oile – toate, flămânde îmbucă
Din fânul proaspăt stropit cu apă; 
Hulpavi, miei, caută la pulpă să apuce din
Ţâţa plină, plină. Foamea este mare dup
Tatei, să nu-i calce,  îi cheamă „sugurica, sugurel”
Să le dea tain de sfeclă, mărunţită prin rindea şi
Tărâţe proaspăt măcinată la moara de grâu…
Doar Mioara cea bătrână într-un zbierat tot o ţine:
Ieri venise lupul; sărind gardul, la nimereală prinse
Mielul. În zbierat de  mamă şi de fiu, venise  stăpânul.
Prea târziu! Se duse bietul miel şi  oaia, mama sa rămase
Tot plângând, tot lăcrimând…\ 
 
Botniţa 
 
Pe vremea lipsei de hrană dar, acces la carte,
Pâinea, feliată, o împărţeam în două: 
Una s-ostoiască a trupului foame; 
Cealaltă jumătate, neastâmpărata sete a
Sufletului. 
Împăcate, îşi duceau veacul, drumurile cu suişuri şi
Coborâşuri fiind multe… 
Gura, cu botniţă invizibilă, închidea vorba
Deşartă; profesioniştii într-ale 
Cuvântului, analfabeţi ai tăcerii şi ascultării
Nu ştiau că sabia – cu două tăişuri, e mai
Puternică când şade în teacă… 
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Bibl. Elena OLARIU – Răducăneni, jud. Iași 

toate, flămânde îmbucă 

Hulpavi, miei, caută la pulpă să apuce din 
Ţâţa plină, plină. Foamea este mare dup-o noapte lungă. 

,  îi cheamă „sugurica, sugurel” 
Să le dea tain de sfeclă, mărunţită prin rindea şi 
Tărâţe proaspăt măcinată la moara de grâu… 

un zbierat tot o ţine: 
Ieri venise lupul; sărind gardul, la nimereală prinse 

mamă şi de fiu, venise  stăpânul. 
Prea târziu! Se duse bietul miel şi  oaia, mama sa rămase 

Pe vremea lipsei de hrană dar, acces la carte, 
 

ltă jumătate, neastâmpărata sete a 

Împăcate, îşi duceau veacul, drumurile cu suişuri şi 

Gura, cu botniţă invizibilă, închidea vorba 

Cuvântului, analfabeţi ai tăcerii şi ascultării 
cu două tăişuri, e mai 
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Azi, din peşin ostoită foamea trupului – 
Pâinea nu mai fusese înjumătăţită, 
Alergăm prin goale vorbe, ameninţând 
Cu tăierea – s-a pierdut teacă şi lama, 
Ruginită din necurăţie este mai puternică… 
Haosul şi deznădejdea - pe locul întâi, 
Botniţă pune credinţei, jug greu sărmanului 
Şi sicriele se-nmulţesc… 
Învăţăcelului i se spune să tacă: sunt destui 
Să vorbească! 
Ascultă şi sufletul plânge din neputinţă: 
Botniţă nu mai are: răzbunarea e mare… 
 

Fata mamei 
   

Două surori la mama sunt:  Lisa şi Larisa; 
cea mare, la bunica stă – este bătrână; 
Cea mică, Lisa, e cu mama şi, 
Priveghind-o din aproape, un dor 
Şăgalnic o cuplinde de Larisa: 
din când în când voind să se mai joace... 
La ţară multă muncă este iar Lisa 
Nu mai pridideşte; ca şi Larisa de altfel... 
Amândouă, parcă rupte de iubire, 
Mângâiate-s de lumină – Dumnezeu 
Ştiind ce face: Lisa şi Larisa una-s: 
Două flori îngemănate!... 
                      

Ofrandă 
 

Veniamin BOȚOROGA 
Din nou în miez de noapte 
Mă prin în rugăciune, 
Vreau tainicele șoapte 
În ceruri să răsune. 
 
Prin mintea cuvioasă 
Misterul să-l ascunzi 
Și-n inima sfioasă, 
Tu, Doamne, să pătrunzi. 
 
Să-mi torni balsam pe suflet 
Din Harul Tău cel Sfânt 
Și din smeritu-mi cuget 
O odă eu să-Ți cânt.  
 
Ție, Doamne, mărire 
Și cerului de sus, 
În semn de iubire 
Ofrandă m-am adus. 
 
Vremea pocăinței 
 
E vremea pocăinței 
Prin rugăciuni și post, 
Doar calea umilinței 
Dă vieții mele rost. 
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ȚOROGA – Huși 

E vremea pocăinței 
Păcatele s-au strâns, 
Din darurile credinței, 
Iertarea mi-a răspuns. 
 
E vremea pocăinței, 
Urcușul este greu, 
Rămân fidel voinței, 
De-a fi cu Dumnezeu. 
 
E vremea pocăinței 
Cu răstignire grea, 
Dar urc drumul Golgotei 
Cu Domnu’-alăturea. 
 
Spre binecuvântare 
 
Sunt frânt de oboseală 
Și oasele mă dor, 
Prea multă osteneală 
La muncă fără spor. 
 
Ceva nu merge bine, 
Ceva s-a întâmplat, 
Când totu-i spre ruine, 
Nu s-a binecuvântat. 
 
Trimite, Doamne, har 
Ca să primesc putere, 
Să nu lucru în zadar 
Și fără mângâiere. 
 
Călătorind în noapte 
 
Noaptea blândă și sfioasă 
Mi-a intrat ușor în casă, 
Mă îndeamnă să scriu vers, 
Meditând la Univers. 
 
Cerul plin de stele 
Vrea gândurile mele, 
Să le ducă-n zare 
În lungă depărtare. 
 
Sunt zidit din lut, 
Dar mă las pierdut, 
În lungă reverie, 
Dulcea bucurie. 
 
La capăt de lume 
Privesc spre genune, 
Știu că nu-s stingher 
În zborul meu spre cer. 
 
Vreau, Doamne, să-mi dai 
Fărâmă de Rai, 
Port cu mine-n vis 
Dor de Paradis. 
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Dar spre dimineață, 
Mă reîntorc la viață, 
Trupul de mormânt 
Prinde dor de sfânt. 
                      

Cosmosul 

Lăcrămioara-Iolandina I

PĂRĂSESC ASTĂZI PĂMÂNTUL 
ÎNCOTRO M-O DUCE VÂNTUL; 
ŞI PORNESC CU AL MEU MERS 
UNDEVA PRIN UNIVERS. 
DACĂ IES DE PE PLANETĂ 
O FAC NUMAI C-O RACHETĂ, 
LUNA VREAU CA S-O MĂSOR 
DUPĂ CARE-AM SĂ COBOR! 
  
SOARELE NU-L POT ATINGE 
FIINDCĂ ŞTII ŞI TU CĂ FRIGE… 
STELELE SUNT PREA DEPARTE 
ŞI PLANETELE SUNT MOARTE! 
DACĂ LUME NU-I DELOC 
EU CU CINE MĂ MAI JOC? 
TOT PE TERRA NOASTRĂ DRAGĂ 
AŞ TRĂI O VIAŢĂ-NTREAGĂ! 

UNDE-S DINOZAURII? 

STAU PE PAT, VĂD UN ECRAN, 
RIDIC OCHII ÎN TAVAN 
ȘI CHIAR DE-A TRECUT UN AN 
DE CÂND URMĂRESC PE NET 
CA SĂ AFLU, CLAR, CONCRET 
LUCRURI CE MĂ FASCINEAZĂ 
ȘI-N SECRET VĂ SPUN, STRESEAZĂ… 
MĂ ÎNTREB CA UN PUȘTAN 
ŞI DEŞTEPT, ŞI BAROSAN; 
SAU CA UN COPIL MAI MARE, 
DAR NU UNUL OARECARE – 
UNDE-S DINOZAURII 
CE-S FRAȚI CU BALAURII? 
VĂD ÎN MULTE EMISIUNI 
OAMENI CARE SE CRED BUNI 
FIINDCĂ MULTE CERCETEAZĂ 
ȘI CONCLUZII EI TRASEAZĂ: 
ACU’ MII ȘI  MII DE ANI, 
DINOZAURII  BAȘTANI, 
SINGURI PE  PĂMÂNT STĂTEAU; 
MULȚI, ȘI BUNI, ȘI RĂI ERAU: 
ERBIVORI SAU CARNIVORI, 
DAR ÎNTR-O ZI DE CU ZORI 
CU TOȚII AU DISPĂRUT 
ȘI-AU RĂMAS SCHELETE-N LUT; 
O COADĂ DINTR-O COMETĂ 
I-A DUS PE ALTĂ PLANETĂ?! 
SAU O ERĂ GLACIARĂ 
I-A FĂCUT CA SĂ DISPARĂ!? 
EU, CA UN COPIL DEȘTEPT, 
CRED CĂ DUMNEZEU CEL DREPT, 
I-A MUTAT ÎN ALTĂ PARTE 
CA NOI SĂ-NCĂPEM ÎN TOATE: 
PE APE ȘI PE USCAT, 
SĂ NE-AJUNGĂ DE MÂNCAT; 
SĂ NU FIM LOVIȚI ÎN PLEX 
DE TYRANNOSAUR REX; 
SĂ PUTEM SĂ NE JUCĂM 
DE EI SĂ NU NE-NCURCĂM; 
DOAR ÎN CĂRȚI SĂ-I STUDIEM 
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Iolandina IVAN - Bârlad 

ȘI PE URMĂ… MAI VEDEM. 

                      

Izvorul dragostei
 

Prof.  Petruş ANDREI 
Dragostea de unde vine? 
Din ochi dulci și buze pline, 
Din flori roșii în cosiță 
Și din zâmbet cu gropiță. 
 
Dragostea unde să steie? 
În alintul de femeie, 
În suspin și în visare 
Și în tandră-mbrățișare. 
 
Dragostea unde se duce? 
Sus, în deal, să pun-o cruce 
Și, sub ea, o neagră floare 
Când, din dragoste, se moare... 
 
    Iubești 
 
Iubești cu-adevărat numai o dată 
Când te îmbat-o singură privire 
Și simți un dor nestins de nemurire, 
Alături de făptura minunată. 
 
Ești altul când te duci la întâlnire 
Și vezi că-ți iese-n cale dulcea fată, 
În clipa-aceea binecuvântată, 
Prin ea, iubești întreaga omenire. 
 
Am întâlnit asemenea ființă 
Ce mi-a sădit în suflet o dorință 
Și mi-a aprins în inimă-o făclie. 
 
Trăind frenetic și-ndelung iubirea 
Am cunoscut atunci dumnezeirea 
Care alungă moartea pe vecie. 
 
          Biet jucător 
 
Biet jucător împovărat de gânduri 
Cu gustul vieții-n gură aguridă 
Vei mai juca o ultimă partidă 
Cu piese albe așteptând în rânduri. 
 
Nebunii îți vor face-ntâi figura 
Și te vor părăsi c-așa-s nebunii 
Și caii nărăvași, cum mai sunt unii, 
Mai greu de stăpânit precum e ura. 
 
De lângă turnuri va pleca regina, 
La ce-ar mai sta când tabla goală vede?
Pionii-gânduri nu pot s-o oprească. 
 
Biet rege Lear! Ce mare-ți este vina 
Că inima bătrână ți se-ncrede 
În altele ne-n stare să iubească. 
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Izvorul dragostei 

Petruş ANDREI - Bârlad 

ar mai sta când tabla goală vede? 
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    Amintire 
 
Era o seară  
ca de ceară  
când a-nflorit în noi  
un vis stingher. 
 
Și din cuvinte, 
legăminte  
noi împleteam 
sub luminosul cer 
 
juram pe stele 
însă și ele 
până în zori de ziuă 
pier; 
 
Și visul moare  
ca o floare  
surprinsă  
de al ochilor tăi ger. 
 
Apa și focul 
 
Tu ești apă  
care sapă  
vaduri nalte  
s-o încapă. 
 
Eu sunt piatră  
seara-n șatră  
țin s-aprind  
focul în vatră. 
 
Focul plânge,  
apa-nvinge  
dar pe-al inimii  
nu-l stinge. 
 
          Bani albi 
 
Lună, dă-mi un ban de-argint, 
Veghea tu mi-o răsplătește 
Cu-al tău cântec de alint 
Și-a ta rază mă-nsoțește. 
 
Câte-un ban de-argint mai dă-mi 
Și din salba ta de stele 
C-am să trec prin șapte vămi 
Ca să-l duc iubitei mele. 
 
Pentru visul nebunesc, 
Pentru-a focului arsură, 
Pentru toate să-i plătesc 
Cu asupra de măsură. 
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Eminescu – prima jertfă pe altarul D
Mari. Societatea secretă “Carpaţii”, 

înfiinţată la 24 ianuarie 1882

Prof. univ. dr.

Motto:„Suntem români, vrem să rămânem români şi cerem 
egala îndreptățire a națiunii noastre”
Mihai Eminescu 

PROBLEMA RENAŞTERII NAŢIONALE

Preambul: 

„Dacia Mare” a constituit un proiect etno
elaborat la începutul secolului al XIX
patrioți. El a fost reluat de către revoluționarii paşoptişti şi 
continuat de patrioții români în a doua jumătate a secolului 
al XIX-lea. A eşuat atât din cauza obedien
față de marile puteri, cât şi a presiunilor acestora.

enumirea proiectului ar putea constitui o enigmă, în 
contextul în care se atribuise 
Promotorii săi au considerat că redescope

asumarea identității, dar şi recuperarea unor păr
originară de viețuire, smulse de imperiile vecine, constituie o 
datorie națională şi o problemă de conştiință. 

Mihai Eminescu, cel mai important dintre promotori, a în
că refacerea unității spațiului străvechii Dacii era pentru români 
o problemă de renaştere națională, iar nu o simplă 
„afacere”, aşa cum încercau să o exploateze marile imperii 
vecine în folos propriu. 

Premise. Între Dacia austriacă şi Dacia rusească

Precum se cunoaşte, începând din secolul al XVIII
mari imperii (otoman, țarist şi habsburgic) înconjuraseră, 
practic, vatra de viețuire a neamului românesc şi se confruntau 
pentru acest spațiu chiar în interiorul său, în marile cancelarii s
au făcut proiecte, unele oculte, care vizau reconstituirea 
Daciei, ca stat-tampon între acestea. 

D
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prima jertfă pe altarul Daciei 
Mari. Societatea secretă “Carpaţii”, 

înfiinţată la 24 ianuarie 1882 

Prof. univ. dr.  Aurel V. DAVID 

:„Suntem români, vrem să rămânem români şi cerem 
țire a națiunii noastre” 

PROBLEMA RENAŞTERII NAŢIONALE 

 

a constituit un proiect etno-politico-statal 
elaborat la începutul secolului al XIX-lea de către boieri 

ți. El a fost reluat de către revoluționarii paşoptişti şi 
ții români în a doua jumătate a secolului 

eşuat atât din cauza obedienței puterii politice 
ță de marile puteri, cât şi a presiunilor acestora. 

enumirea proiectului ar putea constitui o enigmă, în 
contextul în care se atribuise țării numele de România. 
Promotorii săi au considerat că redescoperirea şi 

recuperarea unor părți din vatra 
țuire, smulse de imperiile vecine, constituie o 

țională şi o problemă de conştiință.  

Mihai Eminescu, cel mai important dintre promotori, a înțeles 
ții spațiului străvechii Dacii era pentru români 

țională, iar nu o simplă 
aşa cum încercau să o exploateze marile imperii 

Dacia rusească 

te, începând din secolul al XVIII-lea, când trei 
țarist şi habsburgic) înconjuraseră, 

țuire a neamului românesc şi se confruntau 
țiu chiar în interiorul său, în marile cancelarii s-

unele oculte, care vizau reconstituirea 
tampon între acestea.  
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Ideea constituirii unui stat (regat) cu numele „Dacia”, care să 
cuprindă teritorii ale străvechii Dacii, a devenit problemă de 
negociere între imperiile europene, în contextul războaielor 
napoleoniene de la începutul secolului al XIX-lea. Boierii 
români patrioți visau la unirea Principatelor în „Dacia” sau 
„Valahia Mare”,[1] iar imperiile vecine se târguiau să obțină 
foloase din unirea Ardealului cu Principatele Dunărene, 
formând „regatul Dacia”.[2] 

Atât imperiul habsburgic, cât şi cel țarist, au dorit, în anumite 
contexte geopolitice, formarea unui stat-tampon, cu numele 
Dacia, însă fiecare voia să-l ia sub tutelă proprie: ,,Dacia 
austriacă” urma să încorporeze Ardealul unit cu Principatele, 
iar ,,Dacia rusească” urma să încorporeze Ţara Românească 
(Valahia), Moldova şi Dobrogea. Deci, fiecare imperiu vecin 
voia o Dacie a lui, şi nu o Dacie românească. 

Numele „Dacia” a constituit premisa pe fundamentul căreia, 
începând de la revoluția paşoptistă, a fost gândită refacerea 
statalității româneşti în vatra ancestrală a neamului. 

O pleiadă de filosofi, istorici, sociologi sau revoluționari 
reprezentând aşa-numita „generație paşoptistă”, s-au apucat cu 
înflăcărare revoluționară de o activitate laborioasă pentru 
redefinirea națiunii române.[3] Este important de menționat că 
Eminescu a cunoscut aceste proiecte, unii dintre autorii lor, 
îndeosebi învățații ardeleni, fiindu-i mentori îndeosebi în 
perioada studiilor sale la Viena.[4] 

Pregătirea proiectului „Dacia Mare” 

Pregătirea proiectului „Dacia Mare”, în care Eminescu s-a 
implicat cu mintea şi cu fapta, a parcurs două etape: asumarea 
şi recunoaşterea identității naționale şi acțiunea pentru 
restaurarea istoriei naționale. 

Unirea Principatelor, în anul 1859, sub conducerea lui 
Alexandru Ioan Cuza, a constituit, pe fond, primul mare pas 
vizând realizarea, prin cuget şi faptă românească, a proiectului 
Daciei Mari. Pentru imperiile vecine, numele „Dacia”, ca 
entitate socio-politică creată exclusiv din perspectivă 
românească, era considerat un atentat la ordinea stabilită prin 
tratatele pe care le semnaseră de curând. De asemenea, 
instalarea unui prinț german pe tronul României, în anul 
1866, a fost percepută ca intrare a acesteia în aşa-numita 
„ordine germană”.Â Â   

La vârsta de 17 ani, Eminescu, simțind nevoia să reînvie 
mândria națională,[5] a publicat în revista „Familia” (2 aprilie 
1867) poema patetică: „Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie” şi 
a devenit principalul promotor al punerii în aplicare a devizei 
„În unire e tăria”.[6] Aşa s-a născut ideea organizării unei 
manifestări spirituale a întregii vetre de viețuire a neamului, 
într-un loc cu cea mai adâncă semnificație istorică: serbarea 
de la Putna, prilejuită de împlinirea a 400 de ani de la 
târnosirea mănăstirii Putna de către Ştefan cel Mare. Această 
serbare, desfăşurată în zilele de 15-16 august 1871, a constituit, 
în fapt, cel dintâi congres al românilor de pretutindeni. Cu acel 

prilej, la mormântul voievodal, Eminescu a recitat poezia 
„Doină populară” „prima variantă a cunoscutei poeme 
„Doina-, primită, precum se cunoaşte, cu multă însuflețire 
de către cei prezenți, întrucât reflecta dorința fierbinte de 
eliberare a teritoriilor româneşti „de la Nistru pân la Tisa” 
de sub dominație străină.  

Propagarea şi răspândirea ideii de „Dacia Mare” 

După revenirea în țară şi stabilirea la Iaşi, Eminescu a militat cu 
o energie nemaiîntâlnită până atunci pentru reconstrucția 
unității etno-politico-statale româneşti. Însă, la demararea 
proiectului de reconstrucție a statalității româneşti a constatat că 
în calea acestuia existau două piedici fundamentale: „elementul 
de disoluțiune”, „demagogia României”, căruia i se alătura aşa-
numita „pătură superpusă”, răsărită din amestecul 
scursurilor orientale şi occidentale, fără tradiții, fără patrie 
sau naționalitate hotărâtă”.[7] 

Posibilitatea inițierii noului proiect etno-politico-statal 
românesc a fost întrevăzută odată cu înființarea, la Cernăuți, în 
octombrie 1875, a Societății „Arboroasa”.[8] În contextul 
izbucnirii „crizei orientale”, Eminescu a crezut că s-au ivit 
condițiile pentru reconstrucția etno-politico-statală românească 
şi a trecut la ofensivă. El a atras atenția că cea mai mare 
piedică în calea realizării proiectului „Daciei Mari” era 
Austro-Ungaria.[9] În conlucrare cu conducerea Societății 
„Arboroasa”, Eminescu a gândit şi proiectat acțiuni menite să 
atragă atenția asupra situației românilor încorporați în Imperiul 
austro-ungar.[10] Astfel, a intrat în atenția serviciilor de 
informații ale Austro-Ungariei, fiind urmărit potrivit 
canoanelor activității serviciilor secrete.  În octombrie 1877, 
în plin război ruso-româno-turc, când cea mai mare parte a 
intelectualității române era angajată cu condeiul şi cuvântul 
scris în susținerea războiului cu turcii, Societatea „Arboroasa” 
şi-a asumat riscul de a înfrunta pe față autoritățile austro-
ungare. Drept urmare, autoritățile imperiale austro-ungare au 
arestat cinci membri ai acesteia, între care s-a aflat şi Ciprian 
Porumbescu, iar societatea a fost desființată. Eminescu a luat 
cunoştință, pe diverse căi, despre ancheta deschisă de 
autoritățile austriece în legătură cu activitatea „Arboroasei”, 
acuzând curtea din Viena de nesocotirea unității nației 
româneşti. În acest fel, n-a făcut decât să-şi îngroaşe 
dosarulÂ  întocmit de către Biroul Informativ din Viena, care 
începea să conceapă acțiuni menite să anihileze manifestările 
sale „naționaliste”.[11] Însă, dezamăgirea lui a fost mare, 
constatând că autoritățile statului român n-au sprijinit sub 
nici o formă acțiunea Societății „Arboroasa”.  

Pe acest fond de evenimente, în noiembrie 1877 Eminescu a 
ajuns la Bucureşti, devenind redactor la ziarul „Timpul”, ziarul 
oficial al Partidului Conservator. Şi-a început colaborarea la 
ziarul respectiv în 24 noiembrie 1877 cu articolul „Bălcescu şi 
urmaşii săi”. 

În scut timp, Eminescu s-a avântat într-o vastă activitate 
publicistică destinată emancipării neamului şi apărării 
memoriei acestuia. Patriotismul a rămas calitatea lui 
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definitorie. Probabil că junimiştii care l-au recomandat pentru 
ziarul „Timpul” nu şi-au dat seama că Eminescu era un 
naționalist neclintit, care nu putea fi modelat în spirit 
politicianist decât zdrobindu-l fizic (ori l-au adus de la Iaşi la 
Bucureşti, pentru a-l ținea sub observare!). 

Evenimentul care a marcat fundamental activitatea sa pe tărâm 
politico-social a fost Congresul de la Berlin, convocat la 1 iulie 
1878 de către cele şapte puteri europene. Eminescu, care ştia că 
trăieşte în România, stat european, denumit astfel din anul 1862, 
a auzit că marile puteri foloseau încă sintagma „Principatele 
Unite Române” pentru a desemna statul român. Mai mult, 
România nu fusese invitată acolo ca țară învingătoare în 
războiul antiotoman şi nici nu fusese tratată ca atare. El a 
reacționat extrem de dur față de umilirea statului român şi, fără 
aprobarea forurilor de conducere ale Partidului Conservator, a 
angajat ziarul „Timpul” într-o campanie de presă împotriva 
modificării Constituției în sensul cerut de marile puteri 
europene.[12] În acelaşi timp, a devenit o problemă pentru 
politicieni, inclusiv pentru conservatori, ideile sale fiind 
considerate „periculoase”. 

Eminescu a ajuns la concluzia că pentru a da viață proiectului 
respectiv era nevoie de jertfă. Această idee a fost exprimată, la 
1 septembrie 1879, când în „Convorbiri literare” a publicat 
poezia „Rugăciunea unui dac” (dacul fiind considerat simbolul 
jertfei pentru neam şi vatră!). El şi-a îndemnat semenii să se 
închine Tatălui Ceresc (numit „Părinte”), cel care a dat „suflet 
zeilor” şi „fericire lumii”, pe care-l numea „izvorul de 
mântuire al omenirii” şi-l considera „moartea morții şi învierea 
vieții”. Mesajul „Rugăciunii…”, este, pe fond, vinovăția majoră 
pentru că „dacul” n-a putut contracara umilința pe care marile 
puteri i-au impus-o şi cere să plătească prin moarte (intrarea în 
„vecinicul repaus”) pentru această vinovăție. 

Proiectul etno-politico-statal gândit de Eminescu, eminamente 
anti-austro-ungar, s-a lovit de obediența partidelor politice, mai 
ales a politicienilor .[13] Împotriva lui Eminescu s-au coalizat 
toți cei care s-au auto-declarat din interes politic apărători ai 
„românismului”. Cu toți aceştia, Eminescu s-a simțit obligat să 
poarte o polemică publică extrem de violentă, fapt ce i-a creat şi 
mai mulți duşmani. 

La rândul lor, agenții serviciilor de informații austro-
ungare, care au urmărit cu rigoare ideile lui Eminescu şi 
erau la curent cu „visele” sale, numeau statul preconizat de 
el „Dacisches Kaiserreich”.[14] Numele lui Eminescu 
devenise cunoscut în cercurile politice austro-ungare, iar 
avertismentele au început să-i sperie pe politicienii români.  

De la Viena, conservatorul Petre P. Carp, a transmis în țară 
semnalul reducerii la tăcere a lui Eminescu. Acesta a fost 
exprimat într-o scrisoare trimisă lui Titu Maiorescu, în care îi 
atrăgea atenția pe un ton imperativ: „Şi mai potoliți-l pe 
Eminescu! „.[15] 

Eminescu nu şi-a abandonat crezul în reconstruirea statalității 
româneşti, care trebuia să aibă ca suport teritorial spațiul vechii 

Dacii. Însă, a fost conştient că în acel context nu trebuiau 
implicate „pe față” autoritățile tânărului şi firavului stat român. 
De aceea, a recomandat o neutralitatea activă, pentru a feri 
România de consecințele unei confruntări directe între cele două 
imperii. Cu inteligența-i recunoscută, el a încercat să le explice 
politicienilor momentului că „situația noastră excepțională ne 
învață că una din condițiile, de nu ale existenței, dar ale păcii şi 
dezvoltării noastre liniştite, e ca să trăim în pace cu amândoi 
vecinii (imperiile țarist şi austro-ungar, n.ns.) şi să lăsăm ca 
echilibrul între puterile lor să fie garanția neutralității 
noastre”.[16] 

În condițiile înăspririi prigoanei autorităților austro-ungare 
împotriva românilor încorporați în imperiu, la Bucureşti, cu 
sprijinul lui C.A. Rosetti, studenții români transilvăneni 
Gheorghe Secăşanu şi Gheorghe Ocăşanu au pus bazele 
societății iridenta română („România Irridenta „œ), al cărui 
obiectiv imediat era contracararea politicii de deznaționalizare 
şi de maghiarizare a românilor din Ungaria. 

În vara anului 1881, „România Irridenta„ a pus în circulație o 
hartă cu Banatul până la Tisa, Transilvania şi Bucovina, toate 
considerate „teritorii române„ [17] Această hartă care 
proclama „teritorii române” provinciile istorice Banatul, 
Transilvania şi Bucovina a fost semnalul reluării cu vigoare a 
luptei pentru eliberarea românilor aflați sub stăpânirea 
Imperiului austro-ungar şi unirea teritoriilor respective cu 
„patria mamă”, pentru a reconstitui Dacia Mare. 

Eminescu s-a alăturat cu toată ființa şi priceperea sa 
reprezentanților românilor ardeleni şi bucovineni stabiliți în 
Bucureşti, care se simțeau abandonați de către puterea politică 
„din țară” în lupta pentru câştigarea drepturilor naționale. 
Ideea „Daciei Mari „œ a fost răspândită şi a prins repede 
rădăcini chiar şi în interiorul oştirii române. Cu ocazia 
deschiderii unei expoziții organizate la Sibiu, la care a fost 
invitat ca delegat al statului român şi generalul-medic Carol 
Davilla, acesta „şi-a afirmat ideile cu privire la Marea-Dacie 
„œ şi a dispus „să fie îndepărtate portretele împăratului şi 
împărătesei” şi înlocuite cu cele ale „majestății româneşti 
„.[18] 

Constituirea nucleului politic al „Daciei Mari” (Societatea 
„Carpații”) 

 

Loviturile primite de Iredenta română din partea serviciilor 
secrete ale Austro-Ungariei au determinat schimbarea de 
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tactică. În acest context, la 24 ianuarie 1882, pe suportul 
Iredentei române, a luat ființă, la Bucureşti, Societatea 
„Carpații”,[19] în care a fost cooptat şi Eminescu. Scopul 
declarat al societății a fost sprijinirea ardelenilor emigranți 
cu slujbe şi locuințe în capitala României, însă scopul real 
era eliberarea Transilvaniei şi refacerea „Daciei Mari”. În 
acest sens, programul Societății a fost subordonat pregătirii 
luptei de eliberare a românilor ardeleni de sub dominația austro-
ungară. 

Societatea „Carpații” a început să desfăşoare o acțiune 
susținută împotriva stăpânirii dualiste şi în apărarea ființei 
naționale.[20] Unii membrii au primit sarcini să difuzeze 
manifeste incendiare şi să militeze prin toate mijloacele de 
comunicare pentru reîntregirea politică şi teritorială. 
Eminescu s-a remarcat şi în noua situație prin poziția fermă 
adoptată față de interzicerea de către autoritățile ungare a 
utilizării limbii şi a unor manuale şcolare româneşti, în special 
de geografie, istorie şi literatură, deşi acestea fuseseră aprobate 
de către Viena.[21] 

Societatea „Carpații” a fost considerată, chiar de la 
înființare, ca periculoasă pentru siguranța Imperiului 
austro-ungar. Se pare că imediat după înființare, serviciile 
secrete austriece au reuşit să o „penetreze” informativ.[22] 

Zvonul privind intențiile refacerii Daciei Mari au început să 
circule peste Carpați, în Transilvania. În acest context, 
autoritățile de la Budapesta au intensificat măsurile 
necesare prevenirii manifestărilor de simpatie sau de 
susținere a luptei naționale a românilor. 

Eminescu a simțit ostilitatea crescândă şi tot mai violentă a 
politicienilor români, îndeosebi a liderilor Partidului 
Conservator față de proiectul „Daciei Mari” sau a „statului 
daco-român”. El a fost tot mai conştient că poziția lui la ziarul 
„Timpul”, precum şi atitudinea sa critică la adresa 
politicianismului antinațional, l-au transformat într-o adevărată 
țintă. În acelaşi timp, i s-a întărit convingerea că, odată ce a 
apucat pe un drum care cerea jertfă, era menit să înfrângă relele 
sau să piară, nu să li se plece lor! 

Dintr-o astfel de cugetare de geniu s-a născut ideea 
Luceafărului, pe care Eminescu l-a prezentat „şlefuit”, la 
„Junimea”, în 8 octombrie 1882. Versurile sale au sintetizat 
ideea destinului omului de geniu, prezentă şi în poeziile sale din 
tinerețe, precum Gemenii, Povestea Dochiei, Ursitorile sau 
Povestea magului călător în stele. Toate acele personaje sau 
întâmplări făceau parte din patrimoniul ancestral al neamului, la 
renaşterea căruia Eminescu lucra şi cu gândul şi cu fapta, fără 
tihnă şi fără odihnă. 

În noul context, Eminescu a fost atacat dur de către publicații 
din Austro-Ungaria, cu care a început o polemică acerbă. 
Autoritățile Imperiului austro-ungar au ațâțat asupra sa 
politicieni români obedienți Vienei, iar diverşi agenți amenințau 
cu ocuparea „Valahiei”. El a explicat că aşa-numitul 
„iredentism românesc” nu era decât reacția firească față de 

ocuparea unor ținuturi româneşti de către Imperiul austro-ungar 
şi a asupririi românilor, arătând că „România irredenta” nu 
exista decât „în imaginația maghiarilor”, iar „Daco-Romania” 
constituia o „invențiune austro-rusescă, făcută de a fi opusă de 
o putere celeilalte”. Însă, el s-a simțit obligat de propria-i 
conştiință să afirme public faptul că mişcarea de eliberare a 
românilor „de peste munți” era „un adevăr”  şi „o realitate 
etnologică”.[23] 

Precum se ştie, viabilitatea proiectului a fost testată „pe viu” 
de către Societatea „Carpații” la începutul lunii iunie 1883. 
Folosind prilejul dezvelirii, la Iaşi, a statuii ecvestre a lui Ştefan 
cel Mare (sculptată de Emmanuel FrÃ©miet), Societatea 
„Carpații” a dorit să testeze reacția concomitentă a celor două 
imperii „austro-ungar şi țarist „față de proiectul etno-politico-
statal al cărui mentor principal era Eminescu. 

La ceremonia respectivă, desfăşurată la 5 iunie 1883, au 
participat aproape 10.000 de români din toate provinciile 
româneşti, inclusiv un grup restrâns de români basarabeni. 
Eminescu a participat în calitate de delegat al ziarului 
„Timpul”, în realitate ca reprezentant al Societății „Carpații 
„œ. El venise hotărât să facă publică viziunea sa asupra 
proiectului etno-politico-statal, cu invocarea voievodului Ştefan 
cel Mare, ca justițiar al nației româneşti. În acest sens, pregătise 
ultima variantă din Doina, scrisă în spiritul doctrinei Societății 
„Carpații „œ, pentru a fi citită la ceremonie. 

Însă, unii politicieni, în frunte cu liberalul Petre Grădişteanu, 
profitând de faptul că festivitățile au fost onorate de prezența 
regelui Carol I, au transformat momentul, voit sau inconştient, 
într-o „serbare guvernamentală”. Incitările la luarea prin forță 
a „provinciilor surori” ocupate de Imperiul austro-ungar, 
omisiunea Basarabiei dintre „provinciile surori” care trebuiau 
eliberate,[24] neînțelegerile între conservatori şi liberali în 
privința interesului, necesității şi modalităților de susținere a 
proiectului, au dezvăluit lipsa de coeziune a ideilor şi faptelor 
necesare pentru reuşita acestuia. Aceste realități nepercepute de 
cei mai mulți dintre cei implicați în realizarea proiectului au fost 
sesizate cu claritate de către Eminescu. Aşa se explică de ce n-a 
participat la solemnitatea de dezvelire a statuii lui Ştefan cel 
Mare[25] şi nici n-a prezentat poezia „Doina” la manifestația 
publică, citind-o abia în seara zilei de 5 iunie 1883, la şedința 
societății literare „Junimea”, ținută în casa lui Iacob Negruzzi. 

Pentru mediile politice şi de presă din Viena şi Budapesta, 
momentul respectiv, interpretat ca provocare directă, a constituit 
prilejul pentru a proba Europei „pericolul iredentismului 
românesc” de care, propagandistic, imperiul făcea caz deosebit. 

La rândul lor, autoritățile țariste au dat o replică simbolică la 
acțiunea desfăşurată la Iaşi,[26] lansând vestea dezvelirii a două 
monumente în capitala „guberniei Basarabia”: statuia țarului 
Alexandru al II-lea (cel care răpise județele Cahul, Ismail şi 
Bolgrad din trupul României!) precum şi bustul scriitorului 
Puşkin („zeul literaturii ruse”). Prin aceasta, țarul Rusiei a ținut 
să exprime public că nu era dispus să cedeze „gubernia 
Basarabia”! 
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Aflat sub presiunea conjugată a autorităților austro-ungare şi 
țariste, guvernul român s-a desolidarizat de ideea oricărui 
proiect etno-politico-statal care eluda „spiritul” congresului de 
la Berlin şi „ordinea germană” impusă şi apărată în spațiul 
etnic românesc printr-o înțelegere tainică dintre cele două 
imperii vecine. Pe cale de consecință, a fost dezavuată, practic, 
orice acțiune a Societății „Carpații”, fiind pusă în discuție chiar 
existența acesteia. Eminescu a înțeles că atitudinea respectivă va 
fi urmată de o lovitură aplicată proiectului „Daciei Mari” chiar 
din partea puterii politice de la Bucureşti. El a simțit că puterea 
politică pregăteşte o acțiune de lichidare prin forță a societății. 
De aceea, din spirit de apărare a proiectului, el a adoptat public 
o atitudine preventivă, pentru a preîntâmpina posibilele efecte 
perverse asupra viitorului mişcării naționale româneşti. 

Agresivitatea cu care cele două imperii au reacționat față de 
momentul respectiv, l-a convins pe Eminescu că România era 
înconjurată de „rechini”, cărora nu le putea rezista decât prin 
inteligență politică, simț strategic şi efort național. El a fost 
convins că ideea unirii politice a tuturor românilor în acel 
moment putea fi periculoasă şi nepractică dacă era abordată 
abrupt, prin implicarea violentă a politicienilor şi prin 
stârnirea mâniei concomitente a celor două imperii vecine.  

Eminescu a tras un semnal de alarmă în coloanele ziarului 
„Timpul”, arătând că în România, „o țară mică, înconjurată de 
puternici şi uneori indispuşi vecini”, ideea de luare prin forță a 
Basarabiei, Banatului, Bucovinei şi Transilvaniei „pentru 
moment e respinsă de toți oamenii politici şi chiar de patrioții 
înțelepți”. Totuşi, s-a simțit dator să recunoască public că ideea 
de „Dacia Mare” exista în subconştientul colectiv şi că „avea 
dreptul să doarmă tainică şi liniştită în cugetul câtorva nobili 
visători”.[27] Deci, el a conştientizat că planul de a acționa în 
forță pentru refacerea „Daciei Mari” era nerealist şi că, în 
contextul respectiv, devenise un vis îndepărtat!  

Reprimarea politică a Societății „Carpații” şi jertfirea lui 
Eminescu 

 

Momentul „Iaşi” a transformat Societatea „Carpații” în 
duşman declarat al Austro-Ungariei, iar pe Eminescu în 
„obiectiv” permanent pentru serviciile sale de informații.[28] El 
a sesizat pericolul izbucnirii unui conflict diplomatic, apoi chiar 
armat între Austro-Ungaria, sprijinită de Germania şi regatul 
României, care trebuia adus cu forța în  „ordinea germană”. De 

aceea, a încercat să tempereze agresivitatea unor politicieni 
austrieci, incitați de Budapesta, care exagerau pericolul 
acțiunilor româneşti vizând constituirea Daciei Mari. Însă, 
guvernanții de la Bucureşti, preocupați mai ales de 
împărțirea şi reîmpărțirea demnităților publice şi a 
resurselor de putere, au acceptat fără împotrivire sau alte 
explicații ideea anihilării Societății „Carpații” şi „potolirii” 
Eminescu, ca soluții necesare reducerii stării de tensiune între 
regatul României şi Imperiul austro-ungar. 

Aşa-numitele „discursuri iredentiste” de la Iaşi, din 6 iunie 
1883, au constituit pretextul pentru declanşarea, de către 
Puterile Centrale, a acțiunii de aducere a României în „ordinea 
germană”. Atât Germania, cât şi Austro-Ungaria i-au cerut în 
mod imperativ regelui Carol I să se integreze urgent în „noua 
ordine” europeană, deci în sistemul geopolitic instituit la 
congresul de la Berlin din anul 1878. Această integrare urma să 
fie stipulată într-un tratat prevăzut a fi semnat între România şi 
Puterile Centrale (Austro-Ungaria, Germania şi Italia), în 28 
iunie 1883. Proiectul de tratat prevedea că România era 
obligată să se orienteze, politic, în primul rând, spre Austro-
Ungaria şi interzicea orice proteste pentru eliberarea 
Ardealului, iar condiția semnării era anihilarea revendicării 
Ardealului de către România. Consecința imediată a semnării 
tratatului respectiv era eliminarea aşa-zisei influențe franceze în 
România şi desființarea Societății „Carpații”. Guvernul român 
a acceptat destul de greu şi cu rezerve regulile care îi erau 
impuse României. Discuțiile care au urmat au reprezentat o 
veritabilă bătălie diplomatică, din care va ieşi un tratat secret şi 
defensiv, care nu implica România în politica expansionistă a 
Puterilor Centrale. 

Dar, intrarea României în sfera de influență a Triplei Alianțe 
excludea existența „Daciei Mari”. Iar politicienii interni (atât 
conservatori, cât şi liberali aflați la guvernare, puternic şi 
continuu „flagelați” direct şi indirect de Eminescu) au lucrat 
„mână-n mână” cu „Oculta” internă şi externă, n-au lăsat să le 
scape momentul pentru a-l elimina pe Eminescu şi Societatea 
„Carpații”. În această acțiune s-au arătat deosebit de zeloşi unii 
fruntaşi ai Partidului Conservator, criticați vehement de către 
Eminescu pentru politica lor antinațională.[29] „Loja” din 
spatele Societății „Junimea” şi-a avut rolul ei, iar Titu 
Maiorescu s-a dovedit a fi „regizorul” intern al întregii 
acțiuni.  

Aşa a fost fabricată, în timp, „nebunia lui Eminescu”. S-a 
recurs la această soluție, întrucât „nebunia” declarată public 
excludea automat din viața publică pe cel ce nu putea face 
dovada credibilă că este sănătos. În cazul lui Eminescu, aceasta 
putea fi invocată, fără nicio răspundere, ori de câte ori venea 
vorba de scrierile sale, iar creduli se aflau destui în acele 
vremuri. Deci, scopul urmărit era scoaterea lui Eminescu din 
viața publică!  

„Prindeți-l pe Eminescu şi băgați-l la balamuc!” 

Ca variantă de rezervă, Eminescu trebuia să ajungă în fața 
organelor de Poliție, care n-aveau nimic cu poetul ci cu ziaristul 

literaturliteraturliteraturliteratură    



 

        107107107107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017 
       

 

politic „ziarist al opoziției. Cei care i-au gândit soarta erau 
convinşi că dacă Eminescu va intra în conștiința publică drept 
nebun, nimic din ceea ce a scris nu va mai fi luat în considerare. 

Momentul exploatării aşa-zisei „nebunii a lui Eminescu” a venit 
în ziua de 28 iunie 1883, când, amânându-se încheierea 
tratatului cu Austro-Ungaria, a izbucnit flacăra conflictului. 
Invocând acțiunile „subversive” ale Societății „Carpații”, 
Austro-Ungaria a notificat suspendarea relațiilor diplomatice cu 
România şi a rupt relațiile diplomatice cu Regatul României 
pentru 48 de ore. În acelaşi timp, efective militare executau 
manevre armate în Carpați, iar presa ungară striga că a venit 
timpul ca imperiul să-şi anexeze „Valahia”. La rândul său, 
cancelarul Germaniei, Otto von Bismack, a amenințat Regatul 
României, printr-o telegramă secretă către Carol I, cu declararea 
războiului dacă România nu intră în „noua ordine”. Totodată, 
guvernului I.C.Brătianu i s-a cerut să verifice Societatea 
„Carpații”, sub motivul că desfăşura activitate subversivă, 
urmărind unirea Ardealului cu regatul României. Astfel, 
guvernul a dispus măsuri radicale împotriva Societății 
„Carpații”. 

Poliția a trecut, în forță, la percheziționarea sediului acesteia din 
strada Ştirbei Vodă şi a domiciliului membrilor comitetului de 
conducere,[30] iar toți cei dovediți ca membri activi ai 
organizației fiind ulterior expulzați. Apoi s-a lansat semnalul: 
„Prindeți-l pe Eminescu şi băgați-l la balamuc!” Scenariul 
sacrificării lui Eminescu a constituit şi continuă să constituie 
subiectul şi obiectul unor ample analize şi dezbateri. 

Fapta odioasă comisă împotriva lui Eminescu este confirmată, 
în primul rând, de modul în care a fost acoperită oficial, în stil 
balcanic. El a fost internat la „sanatoriul” dr. Alexandru Şuțu la 
„Caritatea” (Caritas) punându-i-se falsul diagnostic de 
„alcoolism şi sifilis”. Deci, agresiunea împotriva sa a fost 
acoperită, oficial, cu un certificat medical. 

Ştirea că „a înnebunit Eminescu”, nu a apărut în ziarul 
„Timpul”, unde Eminescu fusese redactor principal, ci în ziarul 
„Românul” „oficiosul guvernului, de fapt, al aripii rosettiste din 
partidul liberal, care se aflase în polemică permanentă cu 
Eminescu. 

Eminescu a fost ținut în sanatoriul dr. Alexandru Suțu până 
când România a aderat la Tripla Alianță, apoi a fost târât din 
sanatoriu în sanatoriu, cu scurte momente de libertate, până la 
sfârşitul vieții.[31] 

Niciunul dintre cei care au participat la săvârşirea mârşavei 
fapte nu şi-a asumat vreodată nicio parte de vină. Unii au 
inventat momente şi scene ireale, dar credibile pentru cei 
„săraci cu duhul”[32], pentru a scăpa de urmări, iar alții, laşi, au 
acceptat să vorbească la mulți ani de la evenimentul respectiv, 
când Eminescu era perceput de mulți semeni aşa cum îl 
proiectaseră Â«epigoniiÂ» săi. 

Încercare de reconstituire a scenariului sacrificării lui 
Eminescu în 28 iunie 1883[33] 

Cu puțin timp înainte de această zi fatidică pentru destinul său, 
Eminescu, găzduit în acel moment de familia Slavici, a simțit, 
probabil, că era supravegheat de aproape, cu complicitatea lui 
Titu Maiorescu, a cărui răceală față de el era tot mai pregnantă. 
Aşa se explică intenția de a se muta la inginerul Constantin 
Simțion, din conducerea Societății « Carpații », care devenise 
deja un fel de gazdă de rezervă. El îşi transportase în casa 
acestuia, puțin câte puțin, bunurile – înțelegând că nu mai poate 
conviețui alături de „Madame Slavici” (Ecaterina Szoke 
Magyarosy)[34] care era, foarte probabil, dacă nu agent, cel puțin 
informator al serviciilor secrete ale Austro-Ungariei. 

Conflictul cu această „Madame Slavici” (Kati, cunoscută cu 
numele de Catinca Slavici), devenise aproape permanent, mai 
ales după ce Eminescu începuse să critice vehement 
maghiarizarea numelor româneşti din Transilvania. În acest 
scenariu a fost atras şi publicistul Grigore Ventura, aflat în 
legături suspecte cu agentul austriac Friderick Lachman. 

Mărturiile şi sursele de epocă afirmă că în zorii zilei de 28 iunie 
1883, înainte de ora 6.oo, între Mihai Eminescu şi gazda lui, 
doamna Ecaterina Szsake Magyarosy, soția lui Ioan Slavici, s-a 
petrecut o scenă marcată de violență verbală. Probabil că 
Eminescu, supravegheat de gazda sa, surmenat după o noapte 
de lucru, a fost provocat de către „Madame Slavici”, prin vorbe 
meşteşugite, pentru a-l face să devină violent. 

După consumarea scenei respective, Eminescu a plecat la 
redacția ziarului „Timpul” pentru a lua un exemplar din 
numărul proaspăt tipărit, a-l duce lui Titu Maiorescu şi a-i arăta 
acestuia acuzele aduse guvernului față de încălcarea libertății 
presei şi a gazetarului. Probabil că el a amenințat că nu se mai 
întoarce la gazda sa, urmând să se mute definitiv la inginerul 
Constantin Simțion. 

La ora 6.oo, imediat după plecarea lui Eminescu, „Madame 
Slavici”, foarte probabil, potrivit unui scenariu dinainte stabilit, 
simțind că „obiectivul” scapă de sub supraveghere, a scris pe o 
carte de vizită: „Domnu Eminescu a înnebunit. Vă rog faceți 
ceva să mă scap de el, că e foarte rău (reu)”. Apoi a trimis acel 
înscris, printr-o servitoare, lui Titu Maiorescu, rugându-l să o 
scape de „nebunul” Eminescu (înscrisul respectiv, notat de Titu 
Maiorescu în Jurnalul său, a fost preluat de toți cei care s-au 
încumetat să reconstituie acele evenimente!) 

Acasă la Titu Maiorescu a apărut repede inginerul Constantin 
Simțion, pe care Eminescu îl considera „prieten” (până astăzi 
nu s-a stabilit cu rigoare dacă acesta fusese anunțat de Titu 
Maiorescu sau de madame Slavici ori venise potrivit unui plan 
dinainte stabilit!). Împreună (fără nicio analiză a cazului sau o 
sumară verificare a conținutului înscrisului), cei doi cu plecat la 
aşa-zisa „Casă de sănătate” a dr. Alexandru Suțu, adică la 
spitalul de nebuni (ospiciu). Acolo, Titu Maiorescu i-a cerut 
acestuia să-i pregătească o cameră lui Eminescu şi să-l 
interneze, sub motivul că era nebun (deci, nu i-a cerut să-l 
examineze, cum era normal!), obligându-se să achite costul de 
300 de lei pe lună pentru camera respectivă. 
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După ce au „aranjat” cu dr. Alexandru Suțu internarea lui 
Eminescu, Titu Maiorescu şi Constantin Simițon s-au înțeles 
asupra modalităților de acțiune pentru a-l aduce la ospiciu pe 
Eminescu: Titu Maiorescu urma să meargă la propriul 
domiciliu, iar Constantin Simțion la sediul Societății 
„Carpații”, pentru a-l aştepta pe Eminescu, a-l imobiliza şi a-l 
duce cu forța la ospiciu (în acest punct apare o altă enigmă: 
Constantin Simțion a devenit doar în acel moment complicele 
lui Titu Maiorescu sau ei au fost complici de dinainte? Care a 
fost motivul real al asocierii lor pentru a-l imobiliza pe 
Eminescu şi a-l interna cu forța în ospiciul dr. Al. Suțu?). 
Singura nelinişte a lui Titu Maiorescu a fost ca imobilizarea lui 
Eminescu să poată fi făcută „fără greutate”. Ajuns acasă, Titu 
Maiorescu l-a anunțat şi pe Theodor Rosetti despre iminenta 
internare la ospiciu a lui Mihai Eminescu (fapt notat în Jurnalul 
său); acesta a acceptat tacit acțiunea pusă la cale (de ce trebuia 
să ştie Theodor Rosetti? erau interesate şi implicate şi alte forțe 
oculte în anihilarea lui Eminescu?). 

Pe la ora 10.oo, fără să bănuiască ce s-a pus la cale împotriva 
lui, Eminescu a apărut într-o trăsură în fața casei lui Titu 
Maiorescu, având sub braț ziarul „Timpul” din acea zi (datat, 
conform obiceiului vremii, o zi mai târziu), în care publicase 
articolul „Pentru libertatea presei şi a jurnalistului” şi protesta 
față de expulzarea lui Emille Galli, directorul revistei „L 
„™independence roumaine”. 

Eminescu spera să-i poată prezenta lui Titu Maiorescu protestul 
său sever împotriva măsurilor represive luate de către guvernul 
I.C.Brătianu. A binecuvântat, cu privirea fixă, pe soția lui Titu 
Maiorescu şi pe Ilie Nicolescu (care tocmai pleca de la Titu 
Maiorescu!), apoiÂ Â  l-a îmbrățişat „tremurând” pe aşa-zisul 
său binefăcător şi „prieten”, după care a avut o discuție scurtă 
cu Titu Maiorescu, al cărui conținut nu se cunoaşte. Pentru a-l 
abate de la gândurile care i se înfiripaseră în suflet (nimeni 
până astăzi nu s-a întrebat de ce tremurase Eminescu atunci 
când l-a îmbrățişat pe „binefăcătorul” său!), Titu Maiorescu i-
a arătat statuile reprezentând „pe Hermes şi pe Venus din 
Melos”, la care Mihai Eminescu a răspuns, cu privirea în extaz: 
„Lasă, că va reînvia arta antică!” (Deci, Eminescu încă mai 
credea în realizarea proiectului Daciei Mari chiar în pofida 
piedicilor puse de către politicienii români, în special de către 
conservatorii obedienți Puterilor Centrale, în rândurile cărora 
se afla şi Titu Maiorescu!). 

Potrivit planului stabilit cu acel Constantin Simțion şi cu dr. 
Alexandru Suțu, fără nicio remuşcare, teamă sau compasiune 
față de cel pe care-l numea „prieten”, Titu Maiorescu i-a spus 
lui Eminescu „că trebuie să se ducă la Simțion” (adică la sediul 
Societății „Carpații”), care ştia ce are de făcut! Eminescu a 
acceptat şi i-ar fi cerut 5 lei pentru trăsură, pe care Titu 
Maiorescu spune că i-a dat (cu toate că fiica sa, Livia, într-o 
scrisoare către I. E. Torouțiu, din 21 aprilie 1939, va spune că i-
ar fi dat doar „2 lei pentru birjă”), apoi Eminescu „a plecat cu 
trăsura acolo” (adică la sediul Societății „œCarpații”). 
Probabil că Titu Maiorescu l-a pus pe urmele sale pe Grigore 
Ventura, pentru a fi siguri că totul va decurge conform planului 
şi Eminescu va ajunge la sediul Societății „Carpații”. 

Ajungând în apropierea societății „Carpații”, Eminescu a 
văzut, probabil, vânzoleala creată de Poliție, care percheziționa 
sediul acesteia. În acel moment a intuit că „binefăcătorul” 
său îi pregătise o capcană, fiind convins că dacă ar fi intrat în 
sediul societății cu forța, era reținut de Poliție. El nu ştia că 
înăuntru îl aştepta Constantin Simțion, cu o echipă pregătită 
pentru a-l imobiliza şi a-l interna la ospiciu. Astfel, a devenit 
precaut, întorcându-se din drum. 

Din acest moment, reconstituirea acelei zile este dificilă, 
întrucât s-a făcut, în bună măsură, pe baza relatărilor lui Grigore 
Ventura (cel pe care I.L.Caragiale avea să-l „imortalizeze” sub 
numele personajului Rică Venturiano!), consemnate abia în anul 
1911, de Al. Ciurcu în ziarul „Adevărul”. Potrivit acestora, 
Eminescu, schimbându-şi traseul, s-ar fi dus la Capşa. Acolo l-
ar fi întâlnit pe Grigore Ventura, redactor la ziarul „L 
„™Independence roumaine”, care l-ar fi informat despre 
interzicerea Societății „Carpații”. Eminescu ar fi reacționat 
violent, începând să țină un discurs „politico-socialo-național”. 
Apoi, înfierbântat, ar fi scos un pistol, ar fi amenințat-o pe soția 
patronului, Marie Obeline Vautier, şi ar fi strigat „la toate 
aceste nu-i decât un leac. Să îl împuşc pe rege!” Grigore 
Ventura i-ar fi propus să meargă împreună la palatul Cotroceni 
pentru a-şi pune planul în aplicare. Eminescu ar fi fost de acord, 
astfel că ar fi plecat împreună, ar fi ajuns la poarta palatului, 
însă „poarta nu s-a deschis”, regele nefiind în Bucureşti. Tot 
Grigore Ventura l-ar fi convins pe Eminescu să meargă la 
Mitroşevschi, la baie! 

Aproape 70 de ani, aceasta a fost versiunea oficială care se 
ştia despre sfârșitul zilei de 28 iunie 1883, când Eminescu 
urma să fie dus la spitalul de nebuni, deşi, între timp, apăruseră 
şi relatările Liviei Maiorescu şi ale lui Constantin Dimitriu. Din 
aceste relatări reiese clar că Eminescu n-a trecut pe la Capşa, nu 
a amenințat pe nimeni cu pistolul şi, totuşi, a fost ridicat „de 
acolo” (Băile Mitraşevschi) de către „prietenii” săi, care 
doreau să-l ducă „la „balamuc”. 

„Scena cu pistolul de la Capşa” şi „afirmația lui Eminescu că 
îl va omorî pe rege” au constituit piesele tezei nebuniei sale. 
Ele au fost asumate numai de către Grigore Ventura, după ce 
Eminescu fusese declarat nebun şi iar internarea sa în ospiciu 
justificată cu „acte în regulă”. Cel mai important martor al 
scenei „cu pistolul”, doamna Marie Obeline Vautier, soția 
patronului de la Capşa, care ar fi fost amenințată cu pistolul de 
Eminescu, în anul 1909 şi-a publicat „Memoriile” la Paris. Însă, 
n-a menționat absolut nimic despre această presupusă scenă, 
deşi niciun om nu poate să uite o asemenea întâmplare din viața 
sa! 

În ultimii ani, unii cercetători ai scenei jertfirii lui Eminescu, 
plusând, sugerează că prezența lui la Capşa ar fi avut cu ca scop 
întâlnirea altor confrați cărora să le aducă la cunoştință cele ce 
făceau în acea zi guvernul şi curtea regală. Există şi percepția 
potrivit căreia Eminescu ar fi fugit la Capşa, unde se afla 
reprezentantul diplomatic al Americii în România. Sunt, 
probabil, speculații. 

literaturliteraturliteraturliteratură    



 

        109109109109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017 
       

 

Traseul lui Eminescu din acea zi a fost lămurit prin relatările 
lui Constantin Dimitriu şi Ioan Slavici. Este foarte probabil ca, 
simțind că vor să-i pună lațul, Eminescu s-a refugiat în baia 
publică Mitraşevschi (aflată nu departe de sediul Societății 
„Carpații”), unde agresiunea Poliției asupra sa devenea mai 
puțin probabilă! Această ipoteză este confirmată de Constantin 
Dimitriu, care, la două săptămâni de la „internarea” lui 
Eminescu, într-o scrisoare trimisă lui Mihai Brăneanu, 
redactorul şef al ziarului „România liberă”, afirma că 
Eminescu „a simțit totodată că vor fi siliți cei de lângă el să-l 
asigure la Balamuc. Deci a fugit într-o baie unde a stat mai 
toată ziua ascuns”. Astfel era relatat, probabil, evenimentul în 
lumea jurnaliştilor, la scurt timp după producerea sa. La fel avea 
să relateze şi Ioan Slavici, care confirmă că „La d-l T. 
Maiorescu el s-a stăpânit, dar s-a dus apoi să ieie o baie ca să-
şi potolească nervii şi de la baie a fost dus (cu forța, n.nsÂ !) la 
casa de sănătate”. 

Pentru conspiratorii care lucrau potrivit unui plan, izolarea lui 
Eminescu în baia publică Mitraşevschi, a fost o şansă de a-l 
imobiliza fără incidente, întrucât baia publică era singurul loc în 
care acesta era nevoit să intre fără a avea asupra sa arma de 
apărare. În orice alt loc, Eminescu ar fi putut opune rezistență. 
De asemenea, în procesul-verbal întocmit de Poliție în aceeaşi 
zi, în jurul orei 19.oo, nu se aminteşte nimic de vreo armă, ci 
doar că „Eminescu a venit singur la Băile Mitraşevschi şi, fiind 
atins de alienație mintală, s-a încuiat singur pe dinăuntru şi a 
refuzat să deschidă”. 

Grigore Ventura, care cunoştea planul privind imobilizarea lui 
Eminescu şi internarea sa în ospiciu, primise misiunea să-l 
rețină pe acesta într-un loc de unde să poată fi ridicat fără 
incidente. Astfel, l-a încuiat în baie, unde, după informațiile 
furnizate şi de alți martori, apa fierbinte a curs timp de opt ore. 
Potrivit propriei declarații, Grigore Ventura a plecat „să 
înştiințeze pe prefectul poliției” de faptul că un nebun s-a închis 
în baia publică şi că „trebuie să ridice un nebun de la baia 
Mitraşewschi” (afirmația sa nu se confirmă; declarația a fost 
făcută, cu siguranță, pentru a-şi scăpa pielea, el arătând că a 
sesizat Poliției un caz deosebit, de nebunie manifestată cu 
violență!; cu siguranță că şeful Poliției cunoştea numele 
Eminescu, purtat de redactorul şef al ziarului „Timpul”!) Tot 
acel Grigore Ventura a fost cel care i-a anunțat pe doi dintre 
prietenii lui Eminescu: Gheorghe Ocăşanu şi V.Siderescu de la 
Societatea „Carpații”, care au ajuns acolo după aproximativ 8 
ore (este interesant de aflat ce s-a întâmplat timp de 8 ore, când 
nici Poliția, nici „prietenii” lui Eminescu n-au intervenit!). 
Probabil că V. Siderescu, odată sosit la baia Mitraşevschi, a 
crezut că Eminescu fusese atins de alienație mintală, dar 
Gheorghe Ocăşeanu, care era „om de încredere al şefului 
Poliției” (fapt dat în vileag de Ioan Slavici!) ştia ce are de făcut 
şi din ce rațiune. 

Cei doi „prieteni” ai lui Eminescu au plecat să anunțe Poliția, 
informându-l pe comisarul C.N.Nicolescu de la Secția 18 Poliție 
de faptul „că amicul lor, d-l Mihai Eminescu, redactorul 
ziarului Timpul, ar fi atins de alienație mintală, că s-au dus la 
stabilimentul de băi din str. Poliției nr. 4, de acum 8 ore şi că, 
încuindu-se-n baie pe dinăuntru, refuză să deschidă”. Toi ei l-

au căutat şi l-au informat pe Constantin Simțion despre situația 
„prietenului” său (poate se va afla vreodată unde a stat în acest 
timp şi cu ce s-a ocupatÂ acest Constantin Simțion!). 

Astfel a fost pus în aplicare, împreună cu Poliția, planul de 
imobilizare a lui Eminescu (care trebuia să pară legal!). Cei 
trei s-au deplasat la baia Mitraşevschi, fără Grigore Ventura, cu 
o dubă cenuşie trasă de cai şi cu un echipaj condus de comisarul 
C. N. Nicolescu. După cum reiese din procesul-verbal întocmit 
de Poliție, l-au găsit „pe nenorocitul Mihail Eminescu, 
dezbrăcat, silindu-se să închidă uşa-i şi avea aerul de a fi 
speriat de vederea noastră…”). Cei de față au încercat să-l 
calmeze, dar „drept răspuns, se repede la amicii săi şi la 
servitoarea băii, îmbrâncindu-i pe uşă, apoi aruncându-se în 
baia plină cu apă, stropea pe oricine voia să-l scoată afară”. 
Eminescu l-a rugat pe V. Siderescu „să-i aducă o pereche de 
pantaloni negri, negri de tot”. Acesta a plecat să-i 
îndeplinească dorința, iar ceilalți „prieteni” ai săi au forțat uşa 
cabinei băii pentru a pătrunde înăuntru. 

Eminescu s-a împotrivit, dar „prietenii” săi l-au doborât şi l-
au îmbrăcat în cămaşa (comisolul) de forță, apoi l-au târât 
afară şi l-au urcat cu forța în birja morții. Ion Russu-Şirianu, 
care a văzut scena, alergând prin Bucureşti să-l caute pe 
Eminescu!, avea să afirme ulterior că: „Am auzit glasul său cel 
adevărat strigând cu deznădejdea celui care se îneacă 
„Ajutor!”. 

Răpitorii l-au condus apoi la Institutul „Caritatea”, unde l-au 
„confiat” doctorului Alexandru Suțu, iar comisarul de poliție l-
a rugat pe acesta „a-i da îngrijiri excepționale”. 

Între timp Poliția, cu complicitatea soției lui Ioan Slavici, i-a 
perchiziționat locuința, i-a ridicat bunurile, a umblat prin hârtii 
şi manuscrise, sperând să descopere ceva compromițător. Dar 
nu a deschis o anchetă, aşa cum proceda de obicei şi cum cerea 
legea. 

Comisarul C.N. Nicolescu, împreună cu „amicii” lui Eminescu, 
s-au întors la baia Mitraşevschi şi au constatat că „toate hainele 
şi chiar ciorapii erau aruncați în apa din baie”. S-au 
inventariat toate lucrurile găsite, inclusiv cheia de la camera lui 
Eminescu (lipsea pistolul despre care pomenise Grigore 
Ventura!). Apoi s-a întocmit procesul-verbal semnat de 
comisarul C.N. Nicolescu, Constantin Simțion, V. Siderescu, 
Gh.Ocăşanu, Mark David (un client sau asistent al dr.Â Suțu – e 
posibil ca acesta să fi adus cămaşa de forță), Johan Paulina 
(femeia de serviciu a băii) şi Ana Mitraşevschi (patroana băii). 

Hainele lui Eminescu au fost duse acasă la Ioan Slavici şi 
aruncate în camera unde locuia Eminescu, apoi a fost sigilată 
uşa (fapt atestat într-un Post-scriptum, semnat de comisarul 
C.N. Nicolescu, Ecaterina Slavici şi V. Siderescu). 

În acea după-amiază, Titu Maiorescu a plecat tainic într-o 
lungă vacanță prin Europa occidentală, pentru refacere, iar 
Eminescu a fost închis într-o casă de nebuni, pe malurile 
Dâmboviței, pentru meditație! 

literaturliteraturliteraturliteratură    



 

        110110110110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017 
       

 

Eminescu îşi presimte sfârşitul 

Presimțindu-şi sfârşitul, cel care în „Luceafărul” se considera 
în „lumea lui”, „nemuritor şi rece”, în decembrie 1883, oficial 
declarat nebun a putut să creeze cel mai tulburător poem 
filosofic al său, Odă (în metru antic). Citiți-l şi recitiți-l şi 
reflectați. Cât de nebune puteau să fie mintea şi simțirea care l-a 
creat? Îl redăm integral: 

Nu credeam să-nvăț a muri vreodată; 
Pururi tânăr, înfăşurat în manta-mi, 
Ochii mei nălțam visători la steaua 
Singurătății. 

Când deodată tu răsărişi în calea-mi, 
Suferința tu, dureros de dulce… 
Pân-în fund băui voluptatea morții 
Neîndurătoare. 

 Jalnic ard de viu chinuit ca Nessus, 
Ori ca Hercul înveninat de haina-i; 
Focul meu a-l stinge nu pot cu toate 
Apele mării. 

De-al meu propriu vis, mistuit mă vaet, 
Pe-al meu propriu rug mă topesc în flăcări… 
Pot să mai renviu luminos din el ca 
Pasărea Phoenix? 

Piară-mi ochii turburători din cale, 
Vino iar în sân, nepăsare tristă; 
Ca să pot muri liniştit, pe mine 
Mie redă-mă! 

(1883, decembrie) 

Presa în cămașă de forță 

Planul pentru o „Dacie Mare” a îngrijorat pe spionii imperiali 
şi îi speria (pentru complicații) pe politicienii autohtoni şi pe 
agenții/polițişti, fapt pentru care au pus la cale complotul 
(pentru toți binevenit, după atâtea „flagelări” din partea lui 
Eminescu). La aceasta – nota bene! –  s-a adăugat contribuția 
forțelor oculte. 

„Cazul Eminescu” constituie unul dintre cele mai nefaste 
exemple de manipulare a conştiințelor prin intermediul aşa-
numiților „oameni politici”, al presei scrise şi al unor „experți” 
cu abilități de critici sau cu pretenții de istorici. În istoria 
modernă a României este primul exemplu tipic al modului 
în care pana unui gazetar poate fi pusă în cămaşă de forță 
de către o putere politică violentă.  

Contemporanii lui Eminescu, neimplicați în politică sau în 
organizații oculte, n-au bănuit că destinul tânărului poet a fost 
influențat şi abătut din făgaşul său natural de către indivizi şi 

forțe oculte interesate să-l scoată din viața politică şi să-l 
transforme într-un nebun. 

Prin eliminarea lui Eminescu din viața publică a fost comis un 
asasinat moral şi politic, asociat cu apelative şi epitete, precum: 
nebun, sifilitic, alcoolic, pericol public, atentator la adresa 
regelui, reacționar, paseist, antisemit, xenofob, şovin etc. Cei 
care au avut interesul să-l asasineze moral şi politic au urmărit 
ca Eminescu să rămână în memoria românilor doar ca poet, şi 
acesta epuizat intelectual, după cum Titu Maiorescu i-a 
conceput volumul de versuri (vestita „ediție Maiorescu”) -, cu 
toate că principala sa activitate, considerată „periculoasă”, a 
fost cea de ziarist. 

La mistificarea adevărului despre motivul înlăturării lui 
Eminescu din viața publică au participat, într-o cârdăşie tainică 
la momentul respectiv, cum s-a înțeles, forțe interne şi externe. 
Pentru a-l scoate dintre simbolurile naționale, publicistica lui a 
fost mereu trecută sub tăcere, pentru posteritate fiind prezentat 
doar ca un „poet romantic”, epuizat şi el în momentul 1883: 
„ediția Maiorescu” a lucrat continuu în acest sens, iar pentru 
unii încă mai „lucrează”. 

Eminescu a fost jertfit pe altarul Daciei Mari, cel mai important 
proiect etno-politico-statal gândit de români şi pentru români 
în a doua jumătate a secolului XIX. 

Dacă exista înțelepciune politică, în „momentul 1883”, după 
conştientizarea apărută „a doua zi” în „Timpul”, crima putea fi 
evitată. Dar la niciuna din forțele ostile lui Eminescu n-a existat 
„atunci şi în anii asasinatului sadic, până în 1889, – nici 
înțelepciune şi nici voință politică. Iată de ce, reconsiderarea 
operei, vieții, mesajului şi imaginii lui Eminescu din perspectiva 
vizionarului împlinirii idealului național în vatra vechii Dacii 
este o necesitate. Sursa: Ziaristi Online; Apărut şi în  revista Atitudini 
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Dezvăluiri senzaţionale despre boala, 
agonia și moartea genialului poet Mi

Eminescu 
 

Maria HUCULICI
 
      Unele documente din arhive conturează faptul că s
săvârșit atunci o crimă. 
 

e la naşterea poetului naţional şi, în ciuda miilor de 
volume ce i-au fost dedicate, viaţa lui ne ascunde încă 
multe taine. Categoric, însă, niciuna nu a iscat atâtea 

controverse şi nu a dezlănţuit atâtea patimi precum boala, 
agonia şi moartea lui Mihai Eminescu.
 
Filozoful şi eminescologul 
Constantin Barbu, în 
exclusivitate pentru Evenimentul 
zilei, face o serie de dezvăluiri 
senzaţionale, bazate pe 
documente din arhive:  
1. Eminescu nu a fost sifilitic;  
2. Craniul său a fost zdrobit de o 
mână criminală; 
3. Regele Carol I şi Titu 
Maiorescu ar putea să nu fie 
străini de probabila crimă.  
 
Reporter: Aţi publicat mai multe probe privind ucidere
Eminescu. Mi-aţi promis pentru cititori două documente 
fundamentale. Unul este Interogatoriul luat lui Eminescu în 13 
iunie 1889. Celălalt document este Autopsia lui Mihai 
Eminescu, scrisă de Sutzu, dar nesemnată.
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ra Academiei, Bucureşti, 
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documente literare, 

1889, Editura Academiei 

Dezvăluiri senzaţionale despre boala, 
și moartea genialului poet Mihai 

Maria HUCULICI 

Unele documente din arhive conturează faptul că s-a 

e la naşterea poetului naţional şi, în ciuda miilor de 
au fost dedicate, viaţa lui ne ascunde încă 

niciuna nu a iscat atâtea 
controverse şi nu a dezlănţuit atâtea patimi precum boala, 

şi moartea lui Mihai Eminescu. 

Aţi publicat mai multe probe privind uciderea lui 
aţi promis pentru cititori două documente 

fundamentale. Unul este Interogatoriul luat lui Eminescu în 13 
iunie 1889. Celălalt document este Autopsia lui Mihai 
Eminescu, scrisă de Sutzu, dar nesemnată. 

 
Constantin Barbu: Da, ţi-am promis 
Interogatoriul luat lui Eminescu (două file pe care le
publicat ca inedite în Tribuna din ianuarie 2013, document pe 
care analfabeţii nu l-au recunoscut fiindcă aşa sunt analfabeţii, 
nu recunosc nimic). De sesizat în facsimil este
celor ce-l interoghează, care cred că există limba „sanscriptă
Câtă carte ştia Eminescu! Tradusese Bopp, făcuse sanscrită la 
Universitate cu Weber (am publicat cursul de sanscrită al lui 
Weber, urmat de Eminescu), scria superb în devagana
Traducerea din Bopp e după Ober-Döbling! E una din marile 
probe ale minţii întregi a lui Eminescu.
 
(Titlul și intertitlurile aparțin redacției Evenimentul Zilei
 
Dosarul din iulie 1883 al lui „Mihaiu” Eminescu de la 
Tribunalul Ilfov
Certificatul medical al lui Mihai Eminescu 1883
Interogatoriul luat lui Eminescu pe 13 iunie 1889, cu doar 
două zile înainte de a muri, în clinica Dr. 
 
AUTOPSIA LUI MIHAI EMINESCU
ample fragmente din documentul redactat de doctorul 
Alexandru Sutzu. 
 
„La 8 iulie 1883, Mihail Eminescu a fost isbit într’un mod quasi 
subit şi aproape fără prodrom de o maladie mintală care a 
întristat şi a surprins pe amicii şi cunoscuţii săi. Iritabil numai 
şi muncit de o insomnie ţinând cu câteva zile mai înainte, el
armă în suszisa zi cu un revolver şi ameninţă, fără motiv pe 
unul dintre cei mai devotaţi ai lui amici. Cu multă dificultate el 
fu stăpânit în agitaţiunea sa şi dus la Institutul medical 
«Caritatea» din Bucureşti. 
Acuitatea extremă a simptomelor 
nu permitea în primele momente 
un studiu amănunţit al diferitelor 
funcţiuni şi facultăţi. Aspectul 
maladiei era acela al unei mânii 
acute caracterisată printr-un delir 
absolut incoherent, prin mişcări 
desordonate, prin illusiuni şi 
hallucinaţiuni sensoriale cari 
deveneau uneori terifiante, în fine 
prin tendinţa a tot distruge 
prinprejurul său în paroxismul răului. 
 
Morfina nu-l mai calma 
 
Excitaţiunea continuă a centrilor psyhomotori şi 
psyhosensoriali era factorul unic al acelui delir, al acellei 
perturbaţiuni, ale facultăţilor intellectuale şi morale, cari se 
aflau libere de orice control al voluntării şi ca nişte instrumente 
passive ale unei cerebraţiuni neconştiente. Nimic nu
calma din acea stare, nici morfina nici hidroterapia, nici 
tratamentul moral, nici tratamentul fisic. 
 
În timp de două luni, abea de trei ori el avu câteva momente de 
luciditate. Restul îl petrecea într’o aiurare, căreia politica, 
ştiinţa, litteratura îi offereau elemente variate, combinându
amestecându-se, fără ca cugetările, frasele şi chiar cuvintele să 
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am promis aceste două documente. 
Interogatoriul luat lui Eminescu (două file pe care le-am 

din ianuarie 2013, document pe 
au recunoscut fiindcă aşa sunt analfabeţii, 

nu recunosc nimic). De sesizat în facsimil este analfabetismul 
l interoghează, care cred că există limba „sanscriptăˮ. 

Câtă carte ştia Eminescu! Tradusese Bopp, făcuse sanscrită la 
Universitate cu Weber (am publicat cursul de sanscrită al lui 
Weber, urmat de Eminescu), scria superb în devaganari. 

Döbling! E una din marile 
probe ale minţii întregi a lui Eminescu. 

și intertitlurile aparțin redacției Evenimentul Zilei) 

Dosarul din iulie 1883 al lui „Mihaiu” Eminescu de la 
Tribunalul Ilfov 

cal al lui Mihai Eminescu 1883 
Interogatoriul luat lui Eminescu pe 13 iunie 1889, cu doar 
două zile înainte de a muri, în clinica Dr. Șuțu  

AUTOPSIA LUI MIHAI EMINESCU – Reproducem mai jos 
ample fragmente din documentul redactat de doctorul 

La 8 iulie 1883, Mihail Eminescu a fost isbit într’un mod quasi 
subit şi aproape fără prodrom de o maladie mintală care a 
întristat şi a surprins pe amicii şi cunoscuţii săi. Iritabil numai 
şi muncit de o insomnie ţinând cu câteva zile mai înainte, el se 
armă în suszisa zi cu un revolver şi ameninţă, fără motiv pe 
unul dintre cei mai devotaţi ai lui amici. Cu multă dificultate el 

dus la Institutul medical 

prinprejurul său în paroxismul răului.  

Excitaţiunea continuă a centrilor psyhomotori şi 
psyhosensoriali era factorul unic al acelui delir, al acellei 

, ale facultăţilor intellectuale şi morale, cari se 
aflau libere de orice control al voluntării şi ca nişte instrumente 
passive ale unei cerebraţiuni neconştiente. Nimic nu-l putea 
calma din acea stare, nici morfina nici hidroterapia, nici 

l, nici tratamentul fisic.  

În timp de două luni, abea de trei ori el avu câteva momente de 
luciditate. Restul îl petrecea într’o aiurare, căreia politica, 
ştiinţa, litteratura îi offereau elemente variate, combinându-se, 

e, frasele şi chiar cuvintele să 
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fie câtuşi de puţin intelligibile, aşa de puţină legătură logică 
exista între ele.  La sfârşitul lunei a 3-a, pe când se afla în 
convalescenţă, amicii săi în nerăbdarea lor de a-l vedea cu o 
oră mai nainte vindecat, se hotărâră a-l conduce afară din ţară 
şi a-l aşeza la o casă de sănătate din Viena. Nu putem cunoaşte 
ultimile faze ale maladiei din 1883. Ştim însă că, convalescenţa 
sa a fost adesea întreruptă de accesse de agitaţiune maniacă şi 
că restabilirea fu anevoioasă şi niciodată completă. După o 
şedere de câteva luni în casa din Viena, şi după o călătorie de 
câteva săptămâni în mai multe localităţi din Europa, Eminescu 
reveni în 1884 la locul său natal unde a încercat a reîncepe să 
lucreze. Însă el ducea o viaţă din care activitatea de odinioară 
era cu totul absentă (...) 
  
Steaua lui se întunecă  
 
După maladia de la 1883, Eminescu scade şi scade mereu, 
steaua se întunecă, cu tot focul ce încercă a i’insuffla amicii şi 
admiratorii săi.  Într’una din ultimile zille ale anului 1888, 
locuitorii Capitalei află cu o plăcută surprindere că Eminescu a 
revenit şi că alipit ca redactor al unui ziar politic important are 
să ofere publicului noui opere şi noui lucrări. Dar vai! Foarte 
repede ne coprinse decepţiunea căci se şoptea în unele cercuri 
că viaţa ce o ducea în Bucureşti, dela întoarcerea sa, departe 
de a avea un scop nobil şi util, deveni leneşă, vagabondă şi 
aproape necuviincioasă. Tendinţe diverse la care voinţa sa 
debilă nu putea să reziste attrăgeau activitatea sa şi o purtare 
incorectă şi quasi-vicioasă ocupa orele salle. Amicii săi 
observară la el o apatie morală, de desechilibrare mintală, o 
adevărată decadenţă intellectuală, ce de sigur erau începutul 
unei grave cerebropatii care era menită a-l conduce fatalmente 
la neant. La 3 Februarie 1888, Eminescu fu adus prin ordinul 
Poliţiei Capitalei la Institutul «Caritatea» unde fu supus 
supravegherii şi tratamentului medical; şi motivele care au 
occazionat izolarea sa, au fost de un ordin cu totul moral.  
 
Băutura îl face violent  
 
Caracterul său blând şi destul de liniştit deveni sub acţiunea 
unor libaţiuni recente, violent şi irritabil, provocând certuri şi 
scandaluri în public; onest şi moderat în pornirile sale 
Eminescu deveni vicios, intra în localuri publice cerând a bea, 
apoi pleca fără a-şi plăti consumaţiunea; altă dată intra în 
birjă, se plimba fără a-şi plăti cursa; atâtea fapte cari 
provocară măsuri administrative. La intrarea sa în Institut, 
Eminescu se presintă ca un om gânditor şi absorbit de grave 
cugetări; însă răspunsurile sale la întrebările ce i se fac, 
aruncă repede pe observatorul într’o tristă decepţiune. El 
vorbeşte clar, fără hesitaţiune, fără difficultate în limbagiu; dar 
el cere mâncare şi băutură, căci nu mâncase, zicea el, nici nu 
băuse de 2 zille. Abea îşi dă cont de noua fază a stării sale: nici 
nu întreabă pentru ce a fost adus aci, nici nu discernă calitatea 
bolnavilor între care s’a găsit. Totuşi el păstrează memoria 
locului şi recunoaşte după un interval de 6 ani multe persoane 
din personalul institutului.  
 
Memoria sa subsistă încă, însă raţionamentul, acea facultate 
prin care comparăm faptele şi ideile între elle şi deducem noi 
idei şi conclusiuni este cu totul abolit, ar zice cineva că stratul 
ideogen al cereberului său este atrofiat sau isbit de 

degenerescenţă. O nouă dovadă a acestei desechilibrări 
intellectuale sunt şi citaţiunile ce le face mereu fie din operile 
autorilor greci şi latini, fie din acelle ale sanscriţilor, fie din 
propriile sale producţiuni de altă dată, fără şir, fără logică 
între elle. Puterea productivă îi lipseşte cu totul, spiritul său 
este isbit de inerţie. C’are hârtie şi condei, se pune a lucra; dar 
ceea ce aşează pe hârtie sunt nişte passagiuri trunchiate 
reamintite de ici de colo, nişte idei incoherente ce le dă ca 
producţiuni de valoare şi cu totul noi. Demenţa dar era din 
primele zille observată şi stabilită complicându-se cu un 
sentiment de satisfacţiune care cu timpul şi cu progressul 
malatiei avea să se transforme într’un delir de grandoare şi 
abnormitate.  
 
La acea epocă a malatiei, simptomele somatice sunt încă rău 
desemnate şi nu permit încă diagnosa varietăţii de demenţă de 
care era isbit. De constituţie forte, de temperament sanguin, el 
are o musculatură bine desvoltată. pe corp nu se observă semne 
acquiste sau hereditare. Pe ambele gambe numai, se văd 
cicatrice urme unor ulceraţiuni cronice. Craniul pare la prima 
vedere mai voluminos ca în stare normală. Fruntea sa este 
mare, iar pe basele parietale nu se observă inegalităţi sau 
proeminenţe. Circumferinţa craniului este de 540 millimetri, iar 
diametrul biparietal de 220 millimetri. Figura’i este simetrică 
cu puţină expresiune; lobulul urechei lipseşte; dentura este 
puţin neregulată şi nici strabism ocular, nici inegalitatea 
pupillară nu se observă. În rezumat nici craniul, nici figura nu 
presintă stigmate pronunţate de vreo degenerescenţă hereditară 
sau congenitală. Examenul apparatului motor şi sensitiv nu ne 
permite să constatăm la prima vedere, turburări speciale. (...) 
 
Un robot cu numele Eminescu  
 
El ajunsese în ultimele săptămâni a fi o fiinţă automatică fără 
iniţiativă, fără voinţă, dispărându-i totdeodată şi instinctele 
superioare. El umbla toată ziua în curtea institutului umplând 
buzunarele cu hârtii, pietre şi differite obiecte ce le considera 
că aveau mare valoare; el citea mereu şi mecaniceşte un petec 
de ziar fără să i se nască în spirit vreo idee; el cerea să 
mănânce cu o bulimie ce nimica nu 
mulţămea; el nu mai avea nici o 
îngrijire de persoana sa, deveni 
murdar căpătând până la finit, 
tendinţa de a tot distruge scaune, 
vestminte şi aşternut. (...) 
 
Un accident însă de mică 
importanţă a agravat starea 
patologică a cordului şi a accelerat 
moartea. Iată în ce a constat acel 
accident. Într’o zi pe când se 
preumbla în ograda institutului, Eminescu primeşte în regiunea 
parietală stângă a capului o mică piatră cu care un bolnav se 
juca, învârtind-o legată de o sfoară. 
 
S-a infectat singur 
 
Aceasta i-a produs o plagă de câţiva millimetri care inferassa 
numai pielea şi care s’ar fi cicatrisat repede, dacă Eminescu, în 
obiceiurile sale de necurăţenie, n’ar fi ridicat de mai multe ori 
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pansamentul şi nu şi-ar fi frecat plaga cu differite substanţe 
murdare. Cicatricea totuşi era aproape terminată când o 
erisipelă isbucni ocupând întâi pielea capului, apoi faţa şi în 
fine toracele până la apofisă şi ifoidă. După un tratament 
apropriat şi graţie măsurilor hygenice şi erysipela cedă şi 
dispăru. Însă debilitatea generală a organismului apăru 
însoţită de sincope repetate şi într’o zi o nouă şi mai puternică 
sincopă îl lăsă mort. 
Autopsia făcută 24 ore după moarte la amfiteatrul spitalului 
Brâncoveanu, de domnii profesorii Alexianu şi Sutzu şi în faţa 
primului procuror [al] Trib. Ilfov, d-lui Inspector al Poliţiei, d-
lui Secretar general al Ministerului Instrucţiunii publice, mai 
multor amici, ziarişti, doctori şi studenţi a venit să confirme 
diagnosa făcută în timpul vieţii, punând sub ochii asistenţilor 
toate lesiunile anatomo-patologice ale periencefalitei difuse 
cronice.  
 
Creier ca al lui Schiller  
 
Nu vom da în detaliu acelle lesiuni bine cunoscute; vom attrage 
numai attenţiunea asupra unor puncte speciale. Greutatea 
encefalului a fost de 1.490 gramme adică superioară celei din 
starea normală şi egală, după un doctor care asistă la autopsie, 
cu aceea a encefalului celebrului poet german Schiller. 
Comparându-se între elle celle două hemisfere, s’a găsit o 
greutate mai mare de 25 gramme în favoarea hemisferului 
stâng, care este organul cugetărei şi al acţiunei. 
Circumvoluţiunile fruntale occupau elle singure mai mult de 
jumătate din volumul hemisferelor, indicând, până la punct, 
desvoltarea anormală a regiunilor psychice în defavoarea 
cellor sensoriale, motoare şi vegetative.(...) 
 
«Eminescu n’a fost sifilitic» 
 
S’a zis că Eminescu a devenit alienat în urma unei malatii 
sifilitice ce l’ar fi isbit acum 10-12 ani. Erroare. Eminescu n’a 
fost sifilitic. Idea aceasta s’a născut din doctrina erronată ce 
professa o şcoală germană că paralisia generală este totdauna 
o manifestaţiune sifilitică, tot aşa de înşelată ca aceea care 
susţine că toate sclerosele cerebro-spinale sunt de origine 
sifilitică.  
 
Alţii au zis că el se alcoolisa. Şi această idee este ca cea 
dântâiu o suppoziţiune cu totul gratuită. Dacă Eminescu a 
abuzat de beuturi alcoolice, aceasta a făcut-o când deja malatia 
începuse.  
 
Fost’a oare hereditatea adevărata cauză a malatiei? Sunt 
oarecari indicii în favoarea acestei asserţiuni; apoi mersul 
maladiei, fasele neregulate ale periencefalitei de care a fost 
isbit, oarecari particularităţi clinice indică o formă specială 
care se observă la acei care predispuşi prin hereditate la o 
malatie nervoasă capătă o periencefalită.  
 
Geniul, mai tare decât creierul  
 
Adevărata causă a malatiei lui Eminescu pare a fi surmenajul 
cerebral, oboseala precoce şi intensă a facultăţilor sale 
intellectuale. Graţia constituţiunei native a spiritului său care l-
a împins de timpuriu la o activitate mintală exagerată, în care 

imaginaţiunea a avut rolul preponderent, graţia tendinţelor sale 
la producţiuni geniale în care appare o conştiinţă turburată, 
graţia educaţiunei spiritului său adăpat la nişte doctrine a 
căror fond este scepticismul, elev, în fine, lui Schopenhauer şi 
lui Hartman[n], ce el cita în elucubraţiunile sale delirante, 
cerebrul său debil în unele din elementele sale, nu putu mai 
mult timp să reziste laborei excesive, şi fatalmente, geniul său a 
trebuit să sucombe şi într’aceasta, Eminescu n’a differit de 
multe geniuri contimporane, care după ce au surprins şi au 
uimit lumea prin înaltele şi admirabilele lor producţiuni, s’au 
stins într’o malatie mintală ce nimic nu făcea să se prevadă. 
 
Judecata lui Hristos 
 
Mulţi antropologişti, considerând incoherenţa şi multiplicitatea 
de idei şi de cugetări ce le-a agitat spiritul lui Eminescu, 
considerând sfârşitul său nenorocit, considerând în fine 
predisposiţiunea hereditară la malatii nervoase, ar zice poate 
că Eminescu a fost un om degenerat şi pentru aceasta 
imaginaţiunea sa fertilă au împins spiritul său afară din făgaşul 
obicinuit şi commun generalităţii omeneşti. Poate că acei 
savanţi vor avea dreptate. Totuşi noi, desbrăcându-ne un 
moment de acelle idei materialiste, ne vom aduce aminte de 
cuvântul lui Hristos: «Să judecăm arborele după fructele 
salle». Ori că ar fi fost Eminescu predispus sau nu prin 
naşterea sa la alienaţiunea mintală, degenerat sau nu, el a fost 
un geniu pe care toţi îl admirăm şi înaintea memoriei căruia 
toţi ne închinăm.” 
 
Ipoteza șocantă a asasinatului politic  
 
R.:Puteţi să faceţi o schiţă cât mai clară a „înnebunirii şi a 
uciderii nihilistului Mihai Eminescuˮ? În cele 20 de volume pe 
care le-aţi publicat din Codul Invers, acesta e mai greu de 
urmărit… 
  
C.B.: E greu de urmărit fiindcă a trebuit să reconstitui şi epoca, 
să public în facsimil documente din arhivele secrete străine, să 
descifrez şi chestiuni de spionaj european, să luminez relaţiile 
interpersonale obscure… Telegrame cifrate, documente 
dispărute, enigme… Lucrurile par a fi început abrupt după o 
întâlnire secretă a Societăţii Carpaţii (care urmărea în chip real 
şi expres unirea Transilvaniei cu Regatul Român), cu ştiinţa lui 
Eminescu. S-a hotărât (fără ca regele Carol I să ştie) intrarea 
armatei române în Transilvania. Vincenţiu Babeş i-a 
deconspirat acest lucru lui Maiorescu (secret notat de Maiorescu 
în Însemnări zilnice). Maiorescu l-a informat pe rege. De aici 
înainte, toate acţiunile vor fi atent supravegheate. Documentele 
ne arată drumul: telegrama din 28 iunie 1883, a lui Maiorescu 
către Mite Kremnitz (care-l priveşte pe Eminescu), Mite 
Kremnitz plecând la Peleş, scriindu-i în seara lui 28 iunie 1883 
în jurnalul regelui.  
 
Între probele crimei ce a fost comandată de rege şi 
instrumentată de Maiorescu trebuie amintite:  
1. o notă din arhiva A.C. Cuza; 
2. o relatare a nepotului lui Al. Sutzu;  
3. autopsia scrisă de Sutzu, şi apoi nesemnată;  
4. mărturia doctorului Tălăşescu (Creerii lui Eminescu). 
Doctorul Tălăşescu e cel care a avut creierul lui Eminescu în 
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mână, mărturia lui (din care redăm ample fragmente mai jos) 
fiind din anul 1912, când trăia Maiorescu şi ar fi putut să-l 
contrazică.  
 
R.: Aţi scris o carte intitulată Memorialul Mihai Eminescu. 
Cum comentaţi acolo mărturia doctorului Tălăşescu? 
 
C.B.: În Memorialul Mihai Eminescu, scriu textual: „Eminescu 
a suferit pentru: limba română, credinţa ortodoxă, reîntregirea 
României (opunându-se Tratatului secret dintre Regatul Român 
şi Imperiul Austro-Ungar, care prin punctul 2 i-a obligat pe 
românii transilvăneni să mai suporte descompusul Imperiu 
Austro-Ungar până la 1 decembrie 1918). Eminescu a fost ucis, 
după şase ani de suferinţe martirice (28 iunie 1883 - 15 iunie 
1889)ˮ.  
 
Limba română, aşa cum a creat-o Eminescu (şi pe care o vorbim 
astăzi), este cea mai mare minune care a avut loc în istoria 
poporului român. Moartea sa martirică se datorează luptei 
pentru credinţa ortodoxă în Regat şi Transilvania (vezi articolul 
din ziarul Timpul, nr.112, 2 iulie 1883, care a făcut obiectul 
unei note informative a Serviciilor Secrete Austriece, Arhivele 
Statului Bucureşti, pachet Viena CCXVII/2, F.13-15, Akten, 
K.174). Moartea sa martirică este cauzată şi de lupta lui pentru 
reîntoarcerea Transilvaniei în trupul României Mari. 
 
Eminescu a fost umilit, în special între 1883-1889: internat 
ilegal în ospicii, la Institutul Caritatea al doctorului Sutzu, la 
Ober-Döbling la Viena, la Mânăstirea Neamţului (în 1883, 
1883-1884, 1887, 1889), internările, interdicţiile, ţinut în 
cămaşă de forţă, tratat cu injecţii cu mercur, totul ilegal şi 
eronat. Eminescu a fost ucis prin lovire în ţeasta capului, cu o 
cruzime cumplită. 
 
R.: Stopul cardiac a avut loc şi din cauza celui de-al treilea 
tratament cu injecţii cu mercur, sau a murit din cauza lovirii şi 
zdrobirii craniului? Şi stopul cardiac a venit ca „sfârşit clasicˮ 
(Eminescu fiind ucis prin zdrobirea ţestei)? 
 
C.B.: Autopsia doctorului Sutzu arată clar că Eminescu nu a 
fost bolnav nici de sifilis şi nici de paralizie generală. Doctorul 
Tălăşescu este cel care a primit spre autopsiere un sfert din 
creierul lui Eminescu (restul creierului se descompusese?), şi 
chiar şi această pătrime de creier s-a pierdut cu borcan cu tot. 
Martorul ocular doctor Tălăşescu vorbeşte în articolul Creerii 
lui Eminescu de revolta sa şi a doctorului Gheorghe Marinescu 
faţă de maltratarea creierului celui mai genial român. 
Maltratarea creierului însemna:  
a. „Aşchiile ţestei capului zdrobită de o mână criminalăˮ;  
b. „Creer ucis de o violenţă crudăˮ; 
c. „Mutilat după moarteˮ. 
 
R.:Cum credeţi că se va lămuri definitiv dacă Eminescu a fost 
sau nu ucis? 
 
C.B.: Prin dezhumare. Apoi rămăşiţele sale domneşti să fie 
aşezate într-un sicriu de argint, în vid, ca să reziste nealterate de 
aici înainte câteva secole. Aşezate cum se cuvine într-o 
bisericuţă, în vecinătatea căreia se va afla Catedrala Neamului. 
Dacă va fi găsit martir, ne vom închina la el. Dacă nu va fi găsit 

martir, ne vom închina tot la el. 
 
Creerii lui Eminescu - Redăm mai jos ample fragmente din 
lucrarea redactată de dr. Al. Tălăşescu la 17 iulie 1912. 
 
„(...)Eminescu murise subit, pe când nimeni nu se aştepta la un 
aşa deznodământ fatal, ireparabil. Cum şi de ce? Nimeni nu 
ştia afară de cei de la Casa de Sănătate a doctorului Şuţu, unde 
îşi lâncezea ultimele licăriri de viaţă cu spiritul rătăcit.  
 
În acelaşi timp duceam o viaţa retrasă de student într-un 
ungher ştiinţific al lumei celei mai realiste, lipsită de orice 
iluziune poetică. În fiecare zi rupeam fără milă petale din 
florile frumoase ale poeziei, cari îmi împodobiseră cu 
abundenţă zilele senine şi nouroase ale juneţei mele. Ştiinţa 
anatomiei patologice şi a bacteriologiei adusă de curând la noi 
de profesorul Babeş ne entusiasma pentru cu totul altceva decât 
poezia. Ele deşteptau totuşi o stranie însufleţire pentru 
misteriile unei lumi necunoscute, pentru pătrunderea cu mintea, 
nu numai cu credinţa şi cu cugetul plin de speranţă în existenţa 
cea tainică de dincolo de mormânt într-un mod cu totul nou, 
înălţător. 
 
O bucăţică de creier 
 
Nu ştiam nimic de moartea lui Eminescu. A doua zi ni se aduce 
la Institutul Babeş, unde eram preparator, într’un vas o bucată 
de creeri, mult să fi fost o pătrime, Par’că-l văd şi azi înaintea 
ochilor mei, deşi sunt ani de atunci. O mână profană, brutală şi 
poate cu un instrument impropriu tăiasă o scobitură mare în 
creeri, cum ai tăia dintr’un măr stricat, pentru ca să pună în 
evidenţă partea acoperită de sânge, de răni provocate de 
aşchiile ţestei capului sdrobită de o mână criminală. Era o 
bucată de creer proaspăt maltratat în viaţă, ucis de o violenţă 
crudă şi mutilat după moarte. 
 
Indignarea ştiinţei 
 
În primul minut m’a interesat 
numai partea lui anatomică şi 
văzându-l aşa de neomenos 
secţionat m’am grăbit a-l putea 
aduce în stare stabilă pentru 
ştiinţă. Este o regulă anatomică 
că organele patologice trebuesc 
aduse întregi la muzeu pentru a 
putea studia rapoartele între 
diferite părţi sănătoase şi 
bolnave ale organului respectiv, precum şi pentru estetica 
obiectului. Aşadar era foarte legitimată indignarea mea de 
modul neştiinţific şi neestetic cum ni se adusese acea parte de 
creer. În primul moment fără nici o formalitate iau încetinel 
acei creeri, îi spăl de sânge la robinetul de apă şi am grije ca 
fragmentele cari atârnau printre degetele mele să nu se rupă şi-
l aşez cu precaţiune într-un vas de sticlă cu capac. În acel 
moment întreb omul care adusese piesa, dacă are vre-o adresă 
de la spital, ca de regulă. Mi-a răspuns că n’are nimic de la 
spital că el e la Dr.-ul Suţu şi-mi întinde un bilet. Mânile fiindu-
mi ocupate îmi arunc ochii pe bucata de hârtie-din mâna 
omului şi cetesc numai trei cuvinte: «Creerul lui Eminescu». 
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Să ţii în mână creierul idolului 
 
Sunt douăzeci şi patru de ani de atunci, dar de aş vieţui tot 
atâtea secole, n’aş putea uita impresiunea acelei clipe. Fulgerul 
care, vroind să dovedească micimea făpturilor omeneşti, 
trezeşte în altar şi prăbuşeşte domul gigant al artei omeneşti, pe 
care l-au înălţat spre închinare ştiinţei supraomeneşti, nu poate 
să aibă un efect mai sguduitor pentru acele pietre, cum a avut 
pentru toate celelalte măruntaelor mele din creştet până în 
picioare vederea acelor trei cuvinte pe când degetele mele se 
împăstau printre circonvoluţiunile celui mai pream
neamului românesc, pentru care ca din copilărie avusesem nu 
numai admiraţiune, ci un adevărat cult.  
 
În acea substanţă nervoasă moartă parcă acumulase în viaţă 
atâta putere electrică încât simţeam că mă frige la mână. Prima 
reflexiune ce mi-a trecut prin minte a fost o altă indignare sub 
motivul că nici un român n’ar fi comis asemenea sacrilegiu 
asupra celui care a căzut victima cugetărilor sale adânci 
turnate în forma cea mai artistică, ce existase până atunci în 
limba românească, asupra celui care cu «Doina» lui deşteptase 
întreg neamul românesc «De la Nistru pîn’ la Tisa». 
Entusiasmul şi indignarea mea era legitimă.  
 
Circumvoluţiuni extraordinare 
 
Cât am stat privind fix acele moaşte până să mă trezesc din 
visările mele pentru a-mi îndeplini datoria momentului, nu mai 
ştiu. Ştiu c’a venit fostul meu coleg de laborator şi amic, 
Marinescu, ilustrul nostru nevrolog de azi, care după primul 
resentiment de revoltă sufletească faţă de maltratarea creerului 
lui Eminescu, îmi atrase atenţiunea admirând conformaţiunea 
extraordinară a circonvoluţiunilor lui voluminoase separate de 
şanţuri adânci, întocmai cum citează autorii de Anatomie 
despre creerii oamenilor geniali, cari au pus în coordinare 
directă lucrările lor neperitoare cu desvoltarea fireasc
creerilor lor.  
 
Prof. Babeş ne-a atras atenţiunea să fim discreţi asupra acestui 
caz. De altfel ori cât de revoltaţi să fi fost, eram studenţi cari ne 
ştim profesorii, în special pe Dr.-ul Şuţu, care era iubit de toţi 
elevii lui. Deci procedarea puţin ştiinţifică în tehnologia 
autopsiei pe atunci era o greşală mare numai în ochii noştri, 
elevii profesorului Babeş, iar atitudinea neromânească ce 
reeşia din faptul mutilării cadavrului – adecă exact zis, al 
creerului – ce nouă în acel moment ni s’a părut un sacrilegiu, 
poate colegilor noştri de la medicină, mai puţini idealişti cu 
noi, s’ar fi părut a fi o exagerare. 
 
Am îngropat deci în noi doi toate resentimentele pe cari le 
născuse în inimile noastre tinere profanarea moaştelor acestui 
martir al gândirei, al simţirei şi al idealului naţional românesc, 
care în realitate nu era decât o părticică de – ţărână 
omenească, din acel: «Ci eu voi fi pământ!». 
 
Acest eveniment a fost pentru mine prea deprimant şi a dat 
naştere în sufletul meu unui alt sentiment de data aceasta mai 
egoist. Marinescu plecase în curând după aceea pentru un şir 
de ani de studii superioare la Paris şi în alte părţi, iar eu am 
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dar de aş vieţui tot 
atâtea secole, n’aş putea uita impresiunea acelei clipe. Fulgerul 
care, vroind să dovedească micimea făpturilor omeneşti, 
trezeşte în altar şi prăbuşeşte domul gigant al artei omeneşti, pe 

raomeneşti, nu poate 
să aibă un efect mai sguduitor pentru acele pietre, cum a avut 
pentru toate celelalte măruntaelor mele din creştet până în 
picioare vederea acelor trei cuvinte pe când degetele mele se 
împăstau printre circonvoluţiunile celui mai preamărit creer al 
neamului românesc, pentru care ca din copilărie avusesem nu 

În acea substanţă nervoasă moartă parcă acumulase în viaţă 
atâta putere electrică încât simţeam că mă frige la mână. Prima 

a trecut prin minte a fost o altă indignare sub 
motivul că nici un român n’ar fi comis asemenea sacrilegiu 
asupra celui care a căzut victima cugetărilor sale adânci 
turnate în forma cea mai artistică, ce existase până atunci în 

ui care cu «Doina» lui deşteptase 
întreg neamul românesc «De la Nistru pîn’ la Tisa». 

Cât am stat privind fix acele moaşte până să mă trezesc din 
ni datoria momentului, nu mai 

ştiu. Ştiu c’a venit fostul meu coleg de laborator şi amic, 
Marinescu, ilustrul nostru nevrolog de azi, care după primul 
resentiment de revoltă sufletească faţă de maltratarea creerului 

rând conformaţiunea 
extraordinară a circonvoluţiunilor lui voluminoase separate de 
şanţuri adânci, întocmai cum citează autorii de Anatomie 
despre creerii oamenilor geniali, cari au pus în coordinare 
directă lucrările lor neperitoare cu desvoltarea firească a 

a atras atenţiunea să fim discreţi asupra acestui 
caz. De altfel ori cât de revoltaţi să fi fost, eram studenţi cari ne 

ul Şuţu, care era iubit de toţi 
ştiinţifică în tehnologia 

autopsiei pe atunci era o greşală mare numai în ochii noştri, 
elevii profesorului Babeş, iar atitudinea neromânească ce 

adecă exact zis, al 
un sacrilegiu, 

poate colegilor noştri de la medicină, mai puţini idealişti cu 

Am îngropat deci în noi doi toate resentimentele pe cari le 
născuse în inimile noastre tinere profanarea moaştelor acestui 

i, al simţirei şi al idealului naţional românesc, 
ţărână 

Acest eveniment a fost pentru mine prea deprimant şi a dat 
data aceasta mai 

egoist. Marinescu plecase în curând după aceea pentru un şir 
de ani de studii superioare la Paris şi în alte părţi, iar eu am 

rămas singur tăinuitorul creerului lui Eminescu în colecţiunea, 
azi muzeul de anatomie patologică al Institului.
 
Neglijenţa criminală 
 
Cine ştie ce este un muzeu anatomo-patologic, acea colecţiune 
de monstruosităţi şi de rarităţi patologice, mă va înţelege cum 
prin o ironie a sorţii ajunsese o părticică inocentă şi martiră 
din Eminescu şi în această societate oribil
borcan de sticlă cu spirt ascuns într’un colţ al unui dulap în 
dosul altor borcane mai mari, fără nici o inscripţie. N’am pus 
inscripţiune ca să nu fiu nevoit a da explicaţii. Astfel trecu un 
an. Acest secret m’a făcut egoist şi chia
aproape ca proprietate particulară ceea ce nu era nici a 
naţiunei ci numai şi numai a sărmanului corp îngropat în altă 
parte între alţi monştri; aveam însă cugetul curat ca la o 
ocaziune mai mare să scot la iveală această moaşte. 
 
Într’o vară deprimantă plecasem pentru o lună la Câmpulung 
să-mi mai odihnesc sufletul şi în acelaş timp să mă 
îndeletnicesc cu hypnotismul la ce mă invitaseră o pereche de 
ochi căprui mari, visători; la munte nopţile sunt mai răcoroase 
şi visurile se confundă cu realitatea. După o lună de asemenea 
visuri m’am reîntors iarăşi între borcanele cu organe în spirt şi 
între produsele păcatelor omeneşti. Primul lucru a fost să
revăd pe Eminescu al meu. Rămăsei ca împietrit: borcanul 
dispăruse. Servitorul vechiu care ştia că eu ţin ca la ochii din 
cap la acel borcănaş se îmbolnăvise de pleuresie şi era la 
spital, unde a şi murit, cel nou mi-a spus că un domn student a 
umblat la acel creer şi nu l-a acoperit bine iar spirtul 
evaporându-se, s’a uscat. Atunci coleg
mă înlocuise, crezând că e o piesa anatomică banală şi care în 
asemenea stare nu mai poate fi utilizat pentru ştiinţă, l
desfiinţat.  
 
O pocăinţă şi o remuşcare de douăzeci şi patru de ani m’au 
decis în fine să mărturisesc azi pentru ce bietul Eminescu n’a 
putut trece de-a-dreptul în Nirvana. Bucăţica de creeri 
condamnată de mine între monştrii muzeului îşi luase calea 
pribegiei eterne să se unească odată atom cu atom la restul 
creerului cu care în întregime să intre în Nirvana. (
Constanţa, 17 iulie 1912.ˮ 
 
                                                  

                     Comorile din cuvinte
 

Cuvintele Limbii Române sunt, toate la un loc 
fiecare în parte, mine cu metale pre
inestimabile.  

zvoare din care țâșnesc jerbe de idei ce împrăștie lumină. 
Rădăcini care ne țin în viață și ne asigură dăinuirea, 
portretizând un neam de oameni născu

lor. „Patria Limbii Române” – cum se exprima, nu doar poetic. 
Nichita Stănescu. Biblioteci întregi au tezaurizat operele marilor 
savanți și scritori dedicate  limbii în care s

I
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rămas singur tăinuitorul creerului lui Eminescu în colecţiunea, 
azi muzeul de anatomie patologică al Institului. 

patologic, acea colecţiune 
de monstruosităţi şi de rarităţi patologice, mă va înţelege cum 
prin o ironie a sorţii ajunsese o părticică inocentă şi martiră 
din Eminescu şi în această societate oribilă. Am izolat-o într-un 
borcan de sticlă cu spirt ascuns într’un colţ al unui dulap în 
dosul altor borcane mai mari, fără nici o inscripţie. N’am pus 
inscripţiune ca să nu fiu nevoit a da explicaţii. Astfel trecu un 
an. Acest secret m’a făcut egoist şi chiar vinovat de a considera 
aproape ca proprietate particulară ceea ce nu era nici a 
naţiunei ci numai şi numai a sărmanului corp îngropat în altă 
parte între alţi monştri; aveam însă cugetul curat ca la o 
ocaziune mai mare să scot la iveală această moaşte.  

Într’o vară deprimantă plecasem pentru o lună la Câmpulung 
mi mai odihnesc sufletul şi în acelaş timp să mă 

îndeletnicesc cu hypnotismul la ce mă invitaseră o pereche de 
ochi căprui mari, visători; la munte nopţile sunt mai răcoroase 

fundă cu realitatea. După o lună de asemenea 
visuri m’am reîntors iarăşi între borcanele cu organe în spirt şi 
între produsele păcatelor omeneşti. Primul lucru a fost să-l 
revăd pe Eminescu al meu. Rămăsei ca împietrit: borcanul 

u care ştia că eu ţin ca la ochii din 
cap la acel borcănaş se îmbolnăvise de pleuresie şi era la 

a spus că un domn student a 
a acoperit bine iar spirtul 

se, s’a uscat. Atunci colegul meu de laborator care 
mă înlocuise, crezând că e o piesa anatomică banală şi care în 
asemenea stare nu mai poate fi utilizat pentru ştiinţă, l-a 

O pocăinţă şi o remuşcare de douăzeci şi patru de ani m’au 
ntru ce bietul Eminescu n’a 

dreptul în Nirvana. Bucăţica de creeri 
condamnată de mine între monştrii muzeului îşi luase calea 
pribegiei eterne să se unească odată atom cu atom la restul 
creerului cu care în întregime să intre în Nirvana. (...) 

Comorile din cuvinte 

Vasile FILIP - Iași  

Cuvintele Limbii Române sunt, toate la un loc și 
fiecare în parte, mine cu metale prețioase. Comori 

țâșnesc jerbe de idei ce împrăștie lumină. 
țin în viață și ne asigură dăinuirea, 

zând un neam de oameni născuți și edificați în limba 
cum se exprima, nu doar poetic. 

Nichita Stănescu. Biblioteci întregi au tezaurizat operele marilor 
ți și scritori dedicate  limbii în care s-au născutei și pe care  
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au slujit-o cu pasiune, cu credință, cu har, sporindu-i valențele. 
Îmi amintesc, printre multe altele, de explicația pe care o dădea 
Victor Eftimiu  titlului unui volum al său: „Odă limbei 
Române”. „Am scris limbei, și nu limbii, din respect pentru 
Limba Rămână” 

Repet. Un cuvânt care face parte – și el -  din fondul 
principal de cuvinte ale Limbii Române. Dar nu din pricina 
uzurii pe care a dobândit-o de-o bună bucată de vreme-ncoace 
prin exces de folosire. Prin conținutul pe care îl sugerează, dar 
pe care, din păcate, nu tot auditorul îl pătrunde. Mi s-a acrit să 
tot aud tirade politice (mai ales), care încep „cu tot respectul” și 
care continuă și se încheie fără a da dovada unui minim respect, 
față de cuvântul în sine, dar și față de persoana...opozantă. Că 
unele din acele persoane chiar nu merită a fi respectate, e o cu 
totul altă chestiune. 

Fără a fi un lingvist sadea, ci doar un beneficiar al 
Limbii Române, scriitorul Ion N. Oprea este dominat, printre 
multe altele, și de sentimentul respectului față de limba în care 
se înfățișează în fața cititorilor. Dincolo și dincoace de interesul 
pe care îl manifestă, în permanență, pentru obiectul numit carte, 
el dedică volume întregi unor cuvinte. Cuvinte de mare 
însemnătate în universul lingvistic românesc -  și nu numai, - 
dar și cu încărcătură morală deosebită. Dincolo, dincoace, 
alături, împreună, înăuntru, prietenie, viață și încă altele, o 
sumedenie, l-au pus pe gânduri pe autor și l-au îndemnat să 
scrie despre ele;  el și colaboratorii lui din Cenaclul la distanță. 
El singur se mărturiește în Cuvânt înainte la volumul intitulat 
“Înăuntru” și apărut la Armonii Culturale din Adjud –Vrancea 
în anul 2017: „Înăuntru, cartea de față intitulată astfel, are 
legătură cu precedenta, Împreună, iar aceasta cu restul, 
publicate până acum în care subiectul este Cartea...” Pecoperta a 
patra a volumului, Gheorghe A. Stroia detaliază, succint: 
“Exegezelelui Ion N. Oprea sunt de o 
rarăfinețeșivaloaredocumentară, autorulrostind cu voce tare, 
ceeacealții nu au curajsășoptească (…) O carte cemerită a fi 
lecturată, cu multestațiiteluriceîntre vise șidorințeastrale, între 
împliniri și idealuri.” 

Așa cum cititorul fidel s-a obișnuit deja, el găsește și în 
paginile acestei noi cărți o sumedenie de informații, pecele mai 
diverse subiecte, din țară și din lumea largă. George 
Mandicescu, din Ploiești, ne propune o reîntâlnire cu marii 
jurnaliști de la Tribuna și Timpul; actorul Grigore Vasiliu 
Birliceste așezat față în față cu dramaturgul Ion Luca Caragiale; 
Helen Keller, o americancă, prima surdo-mută scriitoare; Irena 
Sendler – o mama a copiilor salvați de la holocaust; despre un 
Dicționar  al proverbelor religioase; pictorul ieșean Neculai 
Ciochină-vernisaj la Parlamentul României; dezvăluiri despre 
afaceri necurate pe seama unor opere de valoare; mai multe 
pagini dedicate poetului național Mihai Eminescu. Ceea ce ar 

trebui să facă și alți autori, dar și toate publicațiile românești. 
Căci Eminescu este pâinea noastră cea spre ființă. 

Înăuntru! Un cuvânt cu o încărcătură amplă și 
profundă, pe care Ion N. Oprea îl cinstește așa cum știe el că se 
cuvine: dedicându-I o carte întreagă. Prin intermediul căreia îi 
îndeamnă și pe cititori să pătrundă în miezul vieții și în adâncul 
întâmplărilor pe care acestea li le scoate în față. Să fie, cu alte 
cuvinte, nu simpli privitori. De fapt, acesta și este rostul (unul 
din multe altele) cărților: să-l mobilizeze pe cititor la starea de 
veghe și de acțiune folositoare sieși și celor cu care se găsește 
împreună, înăuntru. 

                                                     * 

Tot în 2017, și tot la editura „Armonii Culturale” din 
Adjud-Vrancea, Ion N. Oprea a mai scos o carte. Nici o 
surpriză, ritmul editorial al prolificului autor având deja o 
notorietete. „Necuvântătoarele”  - „Cuvinte pe verticală” – „Cu 
povești pentru pici spuse de oameni mari” – este, de fapt, o 
emoționantă declarație de iubire a autorului față de ființele pe 
care noi, oamenii, le numim, spre a le separa  de om,cu un 
cuvânt compus: necuvântătoare. Ființe care sunt dominate de 
instincte, dar care nu au fost hărăzite de Creator cu darul 
vorbirii. Un dar care  rezonează în chip direct cu un altul: 
gândirea, inteligența. 

Parcurgând titlurile cărții, nu poți ocoli un adevăr de o 
evidență de netăgăduit. Ființele necuvântătoare merită dragostea 
cea ocrotitoare a omului. Iar exemplul, ce nu pare numai 
declarativ, al autorului cărții se află la vedere și este un îndemn. 
Să iubim cățeii, să iubim pisicile; să învățăm de la păsări cum să 
ne ocrotim odraslele; de la căprioare amenajarea covorului; dela 
vultur, zborul înalt; de la căței, atașamentul; de la cal, să nu 
zdrobim cu copitele alte ființe;  să răspândim speranțe așa cum 
florile ne dăruie aromele; hărnicia de la furnici să o învățăm; 
generozitatea albinelor să ne fie pildă. Să nu uităm îndemnul 
bunicilor șipărinților: „Nu mai rupeți flori, copii!” 

Zugrăvind secvențe de viață, în care personaje 
principale sunt și necuvântătoarele, alături de cuvântătoare,  Ion 
N. Oprea ne sugerează gesturi de o emoționantă simplitate: să 
mergem în Parcul Copou și să dăm de mâncare porumbeilor. 
Iașul este plin de porumbei. Niște alcătuiri estetice uimitoare. 
Perfecțiune. Și ieșenii, chiar fără să fi citit cartea cu picina, 
hrănesc porumbeii peste tot. În Piața Unirii, sub privirile 
înduioșate ale lui Alexandru Ioan Cuza,; în Podu Roș, protejați 
de zâmbetele jucătorilor de șah sau de table; chiar și printre 
blocuri, în prietenia unor ființe umane cu suflete duioase, mai 
de la fiecare fereastră... 

Am văzut și eu, ca și alcătuitorul verticalelor lui, în 
Grădina Copou, un bătrânel cu trei porumbei. Câte unul pe 
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fiecare umăr și unul în palmă, care ciuguleau dintr
pâine... 

                      

Cicoarea albă 

 

Bibl. Elena OLARIU – Răducăneni, jud. Ia

     „Fulgerele lovesc întotdeauna piscurile, nu văile” 

Într-o vreme când maşina timpului evoluase foarte mult, 
calculatorul preluând, din mers, gândirea creierului uman, şi 
când giganţii mecanic-teleghidaţi - făceau lucrări până şi de 
menaj, omul fiind lăsat, bietul de el, la marginea prăpastiei, 
flămând, dezbrăcat şi fără de nici un sprijin, când icoanele nu 
mai erau cinstite şi bisericile rămâneau goale, goale, omul 
pierzându-şi credinţa în bunul Dumnezeu, o Lampă Sfântă, 
necunoscută încă de ochiul profan, ardea cu foc mistuitor; 
parfumul său, plăcut mirositor, împrăştiindu-
zare…  
 Era ca luminiţa unui licurici în miez de noapte şi nimeni în 

întunericul acesta n-o putea zări, la ceasul acela lumea fiind 
adormită.  
Arareori, câte vreun somnambul îi zărea apariţia discretă; 

însă căutând să-i afle locul, nu descoperea decât o umilă şi 
neînsemnată cicoare care, din pricina umbrei  copacilor de la 
marginea lizierei, floarea, anemică era în loc de albastru senin, 
albă, albă, precum spuma laptelui. Aceste flori le culegeau 
bătrânii satului pentru ceaiuri şi oblojeli,  diferite leacuri cu care 
se însănătoşeau de bube sau răceli ori pentru buna funcţionare a 
rinichiului. Fetele foloseau  fiertură din floare de cicoare în 
amestec cu busuioc şi petale de trandafir, fiertură în care
scăldau trupul feciorelnic după care aruncau apa la rădăcina 
unui copac tânăr să se mărite degrabă şi cu un fecior tânăr şi 
chipeş. Puţin însă ştiau că floarea albă de cicoare şi încă alte trei 
rădăcini  de floare în amestec cu frunzele fragede de trifoi roşu, 
dădeau o licoare cu care li se dezlegau ochii celor nevăzători, 
având a cunoaşte  după aceea obârşia tuturor lucrurilor,  închise 
celorlalţi privitori. Poate că de aceea nici nu prea vorbeau 
oamenii despre însemnătatea ei. Cât despre cei care ştiau, o 
numeau Lampa Sfântă dar se cutremurau doar să o atingă 
deoarece floarea acesteia, de nu erai plin de curăţie, pe loc te 
ucidea… 
Frumoasă pe dinafară, otrăvitoare pe dinăuntru. Aceasta 

dacă leacul nu-i era folosit în scopuri paşnice… 
Aşa se face că tot nefiind culeasă, se înmulţise tăcută şi 

neştiută de nimeni cum se înmulţiră totodată şi răutăţile de pe 
pământ. Acum cibernetica şi informatica culegea 
internet; unele virusate altele mai puţin, florile acestea aducând 
în biata lor casă  singurătate şi boală sufletului. Viruşii, prietenii 
din umbră ai ştiinţei, nu întotdeauna aduceau bucuria 
necesară… Iar copiii, în loc să admire peisajele din
culeagă flori sau să asculte ciripitul păsărelilor,  le ucideau cu o 
sete nebună, un instinct primar dezvoltându-li-se în suflet de la 
filmele vizionate pe calculator, locul visării şi al sensibilului în 
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și unul în palmă, care ciuguleau dintr-un colț de 

Răducăneni, jud. Iași 

Fulgerele lovesc întotdeauna piscurile, nu văile” 
(Proverb latin) 

o vreme când maşina timpului evoluase foarte mult, 
calculatorul preluând, din mers, gândirea creierului uman, şi 

făceau lucrări până şi de 
menaj, omul fiind lăsat, bietul de el, la marginea prăpastiei, 
flămând, dezbrăcat şi fără de nici un sprijin, când icoanele nu 
mai erau cinstite şi bisericile rămâneau goale, goale, omul 

edinţa în bunul Dumnezeu, o Lampă Sfântă, 
necunoscută încă de ochiul profan, ardea cu foc mistuitor; 

-se în întreaga 

Era ca luminiţa unui licurici în miez de noapte şi nimeni în 
ea zări, la ceasul acela lumea fiind 

Arareori, câte vreun somnambul îi zărea apariţia discretă; 
i afle locul, nu descoperea decât o umilă şi 

neînsemnată cicoare care, din pricina umbrei  copacilor de la 
, anemică era în loc de albastru senin, 

albă, albă, precum spuma laptelui. Aceste flori le culegeau 
bătrânii satului pentru ceaiuri şi oblojeli,  diferite leacuri cu care 
se însănătoşeau de bube sau răceli ori pentru buna funcţionare a 

foloseau  fiertură din floare de cicoare în 
amestec cu busuioc şi petale de trandafir, fiertură în care-şi 
scăldau trupul feciorelnic după care aruncau apa la rădăcina 
unui copac tânăr să se mărite degrabă şi cu un fecior tânăr şi 

că floarea albă de cicoare şi încă alte trei 
rădăcini  de floare în amestec cu frunzele fragede de trifoi roşu, 
dădeau o licoare cu care li se dezlegau ochii celor nevăzători, 
având a cunoaşte  după aceea obârşia tuturor lucrurilor,  închise 

vitori. Poate că de aceea nici nu prea vorbeau 
oamenii despre însemnătatea ei. Cât despre cei care ştiau, o 
numeau Lampa Sfântă dar se cutremurau doar să o atingă 
deoarece floarea acesteia, de nu erai plin de curăţie, pe loc te 

, otrăvitoare pe dinăuntru. Aceasta 
 

Aşa se face că tot nefiind culeasă, se înmulţise tăcută şi 
neştiută de nimeni cum se înmulţiră totodată şi răutăţile de pe 
pământ. Acum cibernetica şi informatica culegea flori de pe 
internet; unele virusate altele mai puţin, florile acestea aducând 
în biata lor casă  singurătate şi boală sufletului. Viruşii, prietenii 
din umbră ai ştiinţei, nu întotdeauna aduceau bucuria 
necesară… Iar copiii, în loc să admire peisajele din natură şi să 
culeagă flori sau să asculte ciripitul păsărelilor,  le ucideau cu o 

se în suflet de la 
filmele vizionate pe calculator, locul visării şi al sensibilului în 

faţa frumosului luându-l ferocitatea, setea de răzbunare şi mai 
ales, lupta pentru supremaţie… 
  Într-o zi, înainte de primul îngheţ al toamnei, un fulger 

venit de niciunde, lovi cu putere tulpina unui stejar  plin cu 
ghindă; în anul acela făcuse copacul  fructe cum nu mai făcuse 
de multă vreme. Căzută la pământ,  din coroana sa cursese 
lacrimi de durere, o sevă cleioasă, roşietică, ce formă la 
rădăcină o inimă; în mijlocul acesteia, peste câteva luni răsări o 
mlădiţă tânără şi viguroasă, un pui de stejar vânjos, cu rădăcină 
adâncă… 
  Oamenii se mirau cum de putu să răsară din cenuşa 

vechiului copac această mlădiţă dar, cu puterea Celui de sus nu 
te poţi pune. Şi apoi natura are atâtea taine că mă mir cum le 
poate ţine în braţele sale pe toate. 
 Crescu Stejărelul mai mult în singurătate. Hrănind

cele primite de la bătrâna rădăcină a copacului şi alinându
nopţile albe frumuseţea lunii şi leagănul vântului care
mereu o melodie prin care-i spunea să
răsăritul pământului, să culeagă de la marginea oazei petal
unei cicori albe, cu care apoi, să-şi spele ochii înainte de cel de
al treilea cântat al cocoşului. Atunci va afla lucruri noi despre 
rădăcinile familiei sale şi va putea îmbuna lumea întorcând
faţa spre frumuseţile naturii, acolo de unde se naşte
ştiinţa. 
Cenuşa de la rădăcina copacului însă îi acoperea ochii 

Stejărel neputând zări prea departe florile din jurul său. Şi se 
trezea cu visul în care, noapte de noapte îi apărea cicoarea albă 
legănându-se în cântecul licuricilor şi adierea vânt
      Aceasta până într-o zi când se încumetă să

Stăpânul Vânturilor ce-i şi cum şi de ce îi apare în valsul 
unduitor al fiului Vânt, această floare albă de cicoare..
      -Este Lampa Sfântă a codrului, îi spuse Stăpânul 

Vânturilor. Popular, oamenii o numesc Cicoarea Albă, căci 
suratele ei, toate, sunt albastre ca limpezimea cerului, ziua. 
Mezina, datorită unui foc celest a ars şi din cenuşa ei a răsărit  
mlădiţa  gingaşă despre care-ţi vorbeşte fiul meu; floarea ei, 
rămânând, din păcate albă. Celelalte surate, diferită fiind, nu o 
mai primesc în  mijlocul lor şi, după cum vezi, singură, 
singurică îşi duce veacul pe acest pământ. O afli în mijlocul 
oazei, la întretăiere de drumuri, pe o potecă lăturalnică, fără ca 
nimeni să se gândească la ea. Nimeni nu
la firava ei tulpină, nimeni nu-i mângâie frumuseţea şi 
gingăşia… Nimeni, nici chiar celelalte flori, nu ştiu însă că 
parfumul acesteia în amestec cu altă floare, luminează ochii…
   Aşa a cunoscut-o fiul meu, Vântul 

povestea ei tristă. El a spus-o apoi celorlalţi fraţi ai săi, Vântul 
de Miazăzi, Miazănoapte şi Vântul de Apus şi, la rându
transmit mai departe dar nimeni nu pricepe să
Cântul auzit de tine, Stejărel, este o minune că
omului nefiindu-i dat oricum să-l cunoască, este povestea pe 
care şi-au spus-o fiii mei, unii altora. Pesemne că Stăpânul 
mărilor şi oceanelor şi a întregii naturi are anume plan cu tine…
  -…şi, zise Stejărel, la ce-mi este mie necesară ace

licoare? Apoi, de ce s-o culeg eu şi nu altcineva…?!
 - Pentru că numai tu, Stejărel  te

asemenea florii acesteia şi, cenuşa voastră are multe a spune 
despre  strămoşii acestei vetre pe care oamenii zilelor noastre 
le-au cam uitat… Şi lucrurile trebuie să  vină la normal tot prin 
oameni, din mijlocul naturii aşadar, nu prin mecanisme tehnice 
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setea de răzbunare şi mai 

o zi, înainte de primul îngheţ al toamnei, un fulger 
venit de niciunde, lovi cu putere tulpina unui stejar  plin cu 
ghindă; în anul acela făcuse copacul  fructe cum nu mai făcuse 

e. Căzută la pământ,  din coroana sa cursese 
lacrimi de durere, o sevă cleioasă, roşietică, ce formă la 
rădăcină o inimă; în mijlocul acesteia, peste câteva luni răsări o 
mlădiţă tânără şi viguroasă, un pui de stejar vânjos, cu rădăcină 

e mirau cum de putu să răsară din cenuşa 
vechiului copac această mlădiţă dar, cu puterea Celui de sus nu 
te poţi pune. Şi apoi natura are atâtea taine că mă mir cum le 

Crescu Stejărelul mai mult în singurătate. Hrănindu-se cu 
cele primite de la bătrâna rădăcină a copacului şi alinându-i 
nopţile albe frumuseţea lunii şi leagănul vântului care-i cânta  

i spunea să-şi plece braţele înspre 
răsăritul pământului, să culeagă de la marginea oazei petalele 

şi spele ochii înainte de cel de-
al treilea cântat al cocoşului. Atunci va afla lucruri noi despre 
rădăcinile familiei sale şi va putea îmbuna lumea întorcând-o cu 
faţa spre frumuseţile naturii, acolo de unde se naşte de fapt 

Cenuşa de la rădăcina copacului însă îi acoperea ochii 
Stejărel neputând zări prea departe florile din jurul său. Şi se 
trezea cu visul în care, noapte de noapte îi apărea cicoarea albă 

se în cântecul licuricilor şi adierea vântului… 
o zi când se încumetă să-l întrebe pe 
i şi cum şi de ce îi apare în valsul 

unduitor al fiului Vânt, această floare albă de cicoare.. 
Este Lampa Sfântă a codrului, îi spuse Stăpânul 

ular, oamenii o numesc Cicoarea Albă, căci 
suratele ei, toate, sunt albastre ca limpezimea cerului, ziua. 
Mezina, datorită unui foc celest a ars şi din cenuşa ei a răsărit  

ţi vorbeşte fiul meu; floarea ei, 
albă. Celelalte surate, diferită fiind, nu o 

mai primesc în  mijlocul lor şi, după cum vezi, singură, 
singurică îşi duce veacul pe acest pământ. O afli în mijlocul 
oazei, la întretăiere de drumuri, pe o potecă lăturalnică, fără ca 

a ea. Nimeni nu-i toarnă o cană cu apă 
i mângâie frumuseţea şi 

gingăşia… Nimeni, nici chiar celelalte flori, nu ştiu însă că 
parfumul acesteia în amestec cu altă floare, luminează ochii… 

o fiul meu, Vântul de Răsărit ca şi 
o apoi celorlalţi fraţi ai săi, Vântul 

de Miazăzi, Miazănoapte şi Vântul de Apus şi, la rându-le îl 
transmit mai departe dar nimeni nu pricepe să-l desluşească. 
Cântul auzit de tine, Stejărel, este o minune că l-ai înţeles, 

l cunoască, este povestea pe 
o fiii mei, unii altora. Pesemne că Stăpânul 

mărilor şi oceanelor şi a întregii naturi are anume plan cu tine… 
mi este mie necesară această 

o culeg eu şi nu altcineva…?! 
Pentru că numai tu, Stejărel  te-ai născut dintr-un foc 

asemenea florii acesteia şi, cenuşa voastră are multe a spune 
despre  strămoşii acestei vetre pe care oamenii zilelor noastre 

at… Şi lucrurile trebuie să  vină la normal tot prin 
oameni, din mijlocul naturii aşadar, nu prin mecanisme tehnice 
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computerizate. Lucru acesta este lesne de înţeles numai  după ce 
vei sorbi din licoare… 
   - Şi care este ce-a de-a doua floare, mai întrebă Stejărel, 

dar Stăpânul Vânturilor se făcu nevăzut, flăcăul rămânând cu 
întrebarea pe buze. 
 

*** 
       
 Trecură câţiva ani de atunci şi Stejărel deveni un flăcău 

frumos şi voinic cum nu se mai aflau prin acele locuri. 
Venindu-i sorocul însurătorii îşi găsi o floare frumoasă, cu ochii 
albaştri ca seninul cerului după o ploaie scurtă de vară şi pletele 
de aur cum erau spicele de grâu  trecute de copt. Şi făcu nuntă 
mare flăcăul, naşi fiindu-le doi principi din apropiere care, încă 
de la botez se prinseră să-i fie martor şi părinte spiritual în faţa 
Sfântului Altar, căci tare drag le mai era… Gurile rele meliţau 
că şi mireasa era tot rug îndepărtat din viţa  princiară, dar numai 
Stăpânul Munţilor cunoştea această taină… 
  Înflori în grădina tinerei familii pe rând două  vlăstare, doi 

bujorei, unul mai frumos decât altul, tihna, liniştea şi binele 
uitând să mai plece… 
  Însă, într-o noapte cu lună plină, Stejărel se trezi din somn 

ca muşcat de şarpe; se sperie şi soţia sa şi încercă să-l 
liniştească. Ba, mai mult, îl trimise la înţeleptul satului, sfinţia-
sa, părintele, să-i facă moliftă de deochi şi să-i citească din 
Psaltire. Cine ştie, poate-i turnase vreo codană apă neîncepută 
pe urme sau cu făcătură de dragoste ori vrajă de văduvă tânără 
închegase  ploile dinainte de apusul soarelui, că prea se stingea 
bietul de el şi nimeni nu pricepea ce-i şi cum…? 
    Ba, mai mult gălbejeala pielii şi mersul împleticit făceau 

să-i numeri zilele, parcă din ce în ce mai puţine… 
    Merse bietul om, palid ca  oglinda lunii în apa limpede de 

la miezul nopţii  la Bătrânul din Cetate şi-i spuse ce-i şi cum. Iar 
bătrânul, clătinând din cap, oftă de câteva ori după care îi spuse: 
  -Stejărel, băiatul tatei, pesemne  ţi-e scris de la Stăpânul 

Codrului, al Munţilor, al Văilor, al Apelor şi Câmpiilor, ca şi a 
întregii naturi să culegi seminţele acestei flori pe care să le 
sădeşti în grădina ta şi de care să ai grijă ca de lumina ochilor 
din cap; căci îţi spun fiul meu, cine se atinge de această floare 
atrage asupra întregii cetăţi cele patru vânturi şi stihiile şi mare 
prăpăd are să fie…      
Cât despre cântul pe care-l tot auzi, nu-i vis de noapte şi nici 

farmece de văduvă tânără Stejărel. Este un dat al lucrurilor, 
natura fiind bolnavă din cauza excesului de informaţie, a 
tehnologiei avansate la care s-a ajuns, ştiinţa ultramodernă fiind 
de multe ori nocivă creierului uman. Această ştiinţă rău 
întrebuinţată duce la poluarea naturii şi mentalului. Prin 
microcipuri implementate voit, omul a devenit un mecanism 
automat, un gânditor teleghidat care nu mai luptă pentru 
supravieţuire prin mijloace paşnice ci prin violenţă… 
 -Răni adânci, dragule, continuă înţeleptul, ce se vor redresa 

numai cu licoarea acestei flori despre care ai mai auzit în 
tinereţile tale… 
 -Aşadar, trebuie să plec în căutarea acestei flori albe de 

cicoare…?! Şi familia mea? Şi copiii mei? 
     -Vei pleca în acest pelerinaj cu tot cu familie. Floarea, 

după un an de căutări, îţi va ieşi singură în cale. Nu să te 
ademenească însă. Ea ştie de ce-ai venit şi nu se va opune 
culegerii… După ce-o vei semăna în noua grădină, timp de şase 
ani trebuie s-o uzi neîncetat; apoi, va odrăsli. Sămânţa acestei 

flori trebuie amestecată cu floarea trifoiului roşu, fiertura celor 
trei rădăcini şi cu licoarea obţinută vei stropi pământul. Din 
acest nou pământ va odrăslii noua sămânţă, curată, sensibilă, 
sămânţă care va mântui  pământul. 
 

*** 
  
  Mult se frământă omul nostru neştiind încotro s-apuce. 

Văzându-l din ce în ce mai dus pe gânduri, nevastă-sa îi spuse: 
  - …dacă trebuie să lăsăm totul şi să plecăm, vom merge 

fără să întoarcem privirea înapoi. Stăpânul tuturor lucrurilor ne 
va ajuta să facem altele. Numai să te vad iarăşi ca înainte!…  
Plecară, aşadar, tuspatru la drum. Şi străbătură Stejărel cu 

nevasta şi cei doi fecioraşi, cale lungă, necunoscută, să găsească 
floarea albă de cicoare pe care, nedesţelenind-o, s-o planteze în 
a sa grădină. Uşor lucru de spus dar de greu de înfăptuit. 
  Nu vă vorbesc despre ispitele ivite în cale,  pentru că nu aţi 

crede în povestea pe care v-o spun. Atâta doar că după  un amar 
de zile şi nopţi de neodihnă şi călătorie, patruzeci la număr, într-
o seară senină, cu lună plină, Stejărel zări pe seninul cerului o 
cruce mare, mare pe cer, cu o coroană de stele deasupra.  
 Cine s-ar fi încumetat, în plină noapte, să citească semnele 

pe cer, mai ales că noaptea cu lună plină este bântuită de stihii şi 
ciuma ielelor, Lilith, spaima nevestelor tinere care-şi pot pierde 
bărbaţii, să umble somnambuli şi ducă-se pe pustie vraja acestei 
hetaire… 
 Bărbatul se înfioră la început. Amintindu-şi apoi de 

sfaturile bătrânului înţelept din cetate, îşi îndreptă paşii tot spre 
Răsăritul Crucii de pe cer, în speranţa că numai aceasta îi va 
descoperi comoara ascunsă ochiului obişnuit, adică floarea albă 
de cicoare. Călătoria aceasta lungă îi albise perciunii părului şi 
fruntea, ca o carte deschisă, lăsa să i se citească apăsarea 
gândurilor din ultima vreme… 
   „-De ce tocmai el trebuia să parcurgă acest nesfârşit 

pelerinaj şi, mai ales, de ce el trebuia să salveze cetatea de la 
înec, cum altădată Sodoma şi Gomora de la foc…?” 
 Şi tot mergând şi tot cugetând în sinea lui, nu mică îi fu 

mirarea când în faţa ochilor îi apăru o oază,  parcă răsărită din 
pământ, unde florile - de toate culorile te îmbătau cu mireasma 
parfumului lor şi pomii, pitici şi plini de roadă, aveau crengile 
plecate la pământ, să le culegi  şi să-ţi ostoieşti foamea şi setea. 
Mai spre stânga, un pârâiaş traversa locul acela fermecat, de o 
parte şi alta malurile fiind pline cu ciuperci numai bune de 
cules, să-ţi înzdrăveneşti oboseala trupului. 
 În limpezimea apei Stejărel zări mulţime de pietricele albe, 

albastre, roşii, de toate culorile, de unde omul culese cât să-şi 
umple buzunarele, pentru ca în lungul său pelerinaj să facă 
schimb în locul hranei zilnice. După ce mâncară, osteniţi fiind 
de lungimea drumului, se aşezară la umbra unui copac bătrân, 
să-şi odihnească ciolanele. Mai aveau multă vreme de mers… 
  Nu ştiu câtă vreme dormi Stejărel dar când se trezi, în faţa 

ochilor săi zări printre alte flori şi neînsemnata floare albă de 
cicoare; deşi aproape de celelalte, un pic mai în urmă, de o 
fineţe şi alură deosebite, floarea îşi avea îndreptată corola spre 
răsărit de parcă privea într-un punct fix, parcă ascultând de o 
voce interioară, parcă stăpânind universul cu privirea. Şi aşa 
era, căci nu după multă vreme şi întoarse coroana spre călătorul 
nostru, făcându-i un semn discret… 
 Era o floare vorbitoare. Cum toată familia mai dormea încă, 

Stejărel se apropie cu sfială de floare, o privi îndelung după care 

literaturliteraturliteraturliteratură    



 

        119119119119                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

săpă cu grijă la rădăcina ei şi, udând-o, încercă s
pentru a o ascunde în desaga sa. Rezistenţa rădăcinii însă îi 
aminti de cele spuse de părintele celor patru vânturi şi, 
regretând  cele făcute, cu grijă adună pământul mărunţit  udând 
acum floarea la rădăcină cu propriile lacrimi. Bătători  apoi 
pământul la loc, aşa fel,  să nu se vestejească la lumina 
puternică a razelor soarelui. Crezuse pentru început că avea  să 
se întoarcă acasă cu familia şi cu floarea, s-o răsădească în 
grădină!  Nu mică îi fuse mirarea când observă că lucrurile nu 
mergeau tocmai aşa cum gândise… 
Nu ştia însă că în această oază avea să-şi ducă veacul vreme 

şase ani. Abia în al şaptelea an înflorea Cicoarea Albă şi 
sămânţa acesteia trebuia culeasă, pe rouă, înainte de răsăritul 
soarelui, să nu i se scuture sămânţa… Şi, mai ales, Cicoarea 
Albă  nu trebuia să fie dezrădăcinată… Pentru că oaza aceasta, 
prin farmecul şi liniştea ei fermeca până şi cea mai aprigă  
fire… Şi nimeni nu ştia prin ce taină anume firea omului se 
transforma aşa, deodată… 
Aşa se face că Stejărel,  în loc să culeagă floarea de cicoare, 

în fiece  noapte cu lună plină ieşea uşor din casă şi, cu propriile 
lacrimi stropea pământul din juru-i, să răsară  seminţele 
semănate în pământul nou, din aceeaşi oază, floare ce avea 
mântuiască pământul…     
Şi floarea începu a creşte şi a îmboboci… 
Apoi înfloriră o sumedenie de flori albe, albe ca lacrima 

Maicii Domnului, după care, scuturându-se,  sămânţa prinse a 
creşte şi a se coace… Abia atunci Stejărel culese şapte flori cu 
sămânţa coaptă, coaptă, nescuturată, şi le ascunse într
buzunar numai de el ştiut, hotărând, în sfârşit să revină acasă, să 
îmbălsămeze satul cu mireasma discretă a acestei flori, 
semănată înainte de apusul soarelui, s-o primenească roua 
dimineţii şi s-o binecuvânteze Stăpânul tuturor lucrurilor.
Nu-i fusese uşor să se desprindă de liniştea aflată pe acele 

meleaguri dar, o voce binecunoscută, cea a Vântului de la 
Răsărit, îi spuse într-o noapte să-şi grăbească întoarcerea, căci 
sămânţa trifoiului roşu este coaptă şi, cum este plăcută la gust, 
să nu o ia toată fraţii ceilalţi ai săi, Vântul de la Apus, Vântul de 
Miazănoapte şi Vântul Musonic. Atunci Stejărel avea să mai 
aştepte încă şapte ani buni în oaza de unde tocmai culese 
seminţele de cicoare albă… 
Apoi, îi mai spuse vechiul său prieten, Vântul, trebuie făcut 

amestecul cu fiertura celor trei rădăcini necunoscute încă, după 
care să stropească pământul, proaspăt desţelenit. Cum toamna  
fraţii lui poartă gândurile întregii naturi, avea să ducă şi stropii  
de rouă şi firele din pământul desţelenit în toate cele patru 
colţuri ale lumii, seminţele binelui să se împânzească, să  răsară 
şi să se înmulţească însutit… 
Numai aşa, binele avea să se întoarcă în lume, oamenii, fiind 

luminaţi acum şi ştiind ce să aleagă între bine şi rău.  Stăpânul 
întregii naturi văzând schimbarea din sufletele oamenilor, îi va 
binecuvânta iarăşi cu înţelepciune şi pământul iarăşi va rodi, 
saturând şi bogat şi sărac şi om şi animal, natura întreagă fiind 
în armonie…Nici nu bănuia Stejărel că o infimă sămânţă din 
floarea de cicoare, prin adierea vântului, fusese înghiţită de el 
însuşi. De atunci rămase cu  o dulce nostalgie după locurile 
unde petrecuse  aproape şapte ani şi unde aflase atâta linişte 
sufletească…  
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pentru a o ascunde în desaga sa. Rezistenţa rădăcinii însă îi 
aminti de cele spuse de părintele celor patru vânturi şi, 
regretând  cele făcute, cu grijă adună pământul mărunţit  udând 

ină cu propriile lacrimi. Bătători  apoi 
pământul la loc, aşa fel,  să nu se vestejească la lumina 

Crezuse pentru început că avea  să 
o răsădească în 

rea când observă că lucrurile nu 

şi ducă veacul vreme 
şase ani. Abia în al şaptelea an înflorea Cicoarea Albă şi 
sămânţa acesteia trebuia culeasă, pe rouă, înainte de răsăritul 

i, să nu i se scuture sămânţa… Şi, mai ales, Cicoarea 
Albă  nu trebuia să fie dezrădăcinată… Pentru că oaza aceasta, 
prin farmecul şi liniştea ei fermeca până şi cea mai aprigă  
fire… Şi nimeni nu ştia prin ce taină anume firea omului se 

Aşa se face că Stejărel,  în loc să culeagă floarea de cicoare, 
în fiece  noapte cu lună plină ieşea uşor din casă şi, cu propriile 

i, să răsară  seminţele 
semănate în pământul nou, din aceeaşi oază, floare ce avea să 

Apoi înfloriră o sumedenie de flori albe, albe ca lacrima 
se,  sămânţa prinse a 

creşte şi a se coace… Abia atunci Stejărel culese şapte flori cu 
mânţa coaptă, coaptă, nescuturată, şi le ascunse într-un 

buzunar numai de el ştiut, hotărând, în sfârşit să revină acasă, să 
îmbălsămeze satul cu mireasma discretă a acestei flori, 

o primenească roua 
binecuvânteze Stăpânul tuturor lucrurilor. 

i fusese uşor să se desprindă de liniştea aflată pe acele 
meleaguri dar, o voce binecunoscută, cea a Vântului de la 

şi grăbească întoarcerea, căci 
coaptă şi, cum este plăcută la gust, 

să nu o ia toată fraţii ceilalţi ai săi, Vântul de la Apus, Vântul de 
Miazănoapte şi Vântul Musonic. Atunci Stejărel avea să mai 
aştepte încă şapte ani buni în oaza de unde tocmai culese 

, îi mai spuse vechiul său prieten, Vântul, trebuie făcut 
amestecul cu fiertura celor trei rădăcini necunoscute încă, după 
care să stropească pământul, proaspăt desţelenit. Cum toamna  
fraţii lui poartă gândurile întregii naturi, avea să ducă şi stropii  
e rouă şi firele din pământul desţelenit în toate cele patru 
colţuri ale lumii, seminţele binelui să se împânzească, să  răsară 

Numai aşa, binele avea să se întoarcă în lume, oamenii, fiind 
între bine şi rău.  Stăpânul 

întregii naturi văzând schimbarea din sufletele oamenilor, îi va 
binecuvânta iarăşi cu înţelepciune şi pământul iarăşi va rodi, 
saturând şi bogat şi sărac şi om şi animal, natura întreagă fiind 

el că o infimă sămânţă din 
floarea de cicoare, prin adierea vântului, fusese înghiţită de el 
însuşi. De atunci rămase cu  o dulce nostalgie după locurile 
unde petrecuse  aproape şapte ani şi unde aflase atâta linişte 

Mai ales, un dor nedesluşit după parfumul discret al gingaşei  
flori pe care nimeni până atunci nu o luase în seamă…
am mai întâlnit pe Stejărel de atunci dar, am văzut cu ochii mei 
frumuseţile naturii, păsările ce cântau pe ramurile copacilor şi 
se scăldau în colbul de aur din care răsăreau firele de iarbă şi de 
flori, pomii, încărcaţi cu fructe, ce an de an  îşi lăsau ofranda la 
îndemâna celui însetat şi flămând şi, mai ales lanurile, negru de 
verzi,  de porumb, de unde oamenii culegeau boabele galbene 
ca mierea sălbatecă. Nu în ultimul rând cele de grâu. Cât vedeai 
cu ochii, lanurile cu boabele spicului în lapte, dulci şi hrănitoare 
ca mierea cuvântului Maicii Domnului care se jertfise pentru 
noi cu două mii de ani în urmă, se întreceau cu strălucirea 
soarelui; legănându-le în pas de dans, molcomele adieri ale 
vântului usca boabele în spic, ascunzându
atunci, oamenilor le rămase vie în memorie imaginea lui 
Stejărel, flăcăul născut din cenuşa stejarului trăsnit, legenda 
acestuia fiind vie încă în memoria locuitorilor… Ş
pe-o şa, lăsând povestea s-o continue alt fiu de stejar…, lumea 
să  nu  adoarmă ascultându-mă, să se ardă bunătate de turtă pe 
plită, măruntaiele rămânând doar cu un  nepotolit ghiorţăit…

                      

Cenaclul literar ”Al. 
din Bârlad reac

Jurn. Ion N.

Ca în fiecare an și anul acesta în perioada 14
au desfășurat cu succes „Zilele culturale ale Bârladului”, în 
cadrul cărora, ca fiu al orașului, am avut cinstea să fiu invitat în 
calitate de condeier la cea de-a XXXI
de 16 mai dedicată culturii prin carte 
manifestării - la care a fost prezent 
domnul Boros Dumitru – fiind Biblioteca „Stroe S. Belloescu”.

Despre bibliotecă și carte, cititorii lor
activitatea de Cenaclu literar, în față unui auditoriu interesat de 
temă, au vorbit domnul primar Boros Dumitru, poetul, omul de 
cultură Valeriu Stancu, coordonatorul revistei de cultură 
Cronica-Iași, prof. Vasile Cârcotă, geograf, prof. Teodor
Pracsiu, scriitor și poet, eseist, prof. Simion Bogdănescu, 
membru al USR, autorul recentului volum de poeme „Corb alb 
și grîușor stafie”, prof. dr. Laurențiu Chiriac, istoric ș.a.

Prezint câteva fragmente din discursul pe care l
pregătit pentru concitadinii mei și instituțiile locale pe care le 
respectăm: 

“…Este deosebit de onorant pentru numele meu ca 
al altora din generația mea deveniți ieșeni (citând doar pe 
Alexandru Tacu-Zeletin, Neculai Ciochină, Constantin  Hu
Corneliu Văleanu) să particip, în această sală pentru mine 
devenită și rămasă istorică, în cadrul Zilelor Culturii Bârlădene, 

literaturliteraturliteraturliteratură    
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şit după parfumul discret al gingaşei  
flori pe care nimeni până atunci nu o luase în seamă… Eu nu l-
am mai întâlnit pe Stejărel de atunci dar, am văzut cu ochii mei 
frumuseţile naturii, păsările ce cântau pe ramurile copacilor şi 

ur din care răsăreau firele de iarbă şi de 
flori, pomii, încărcaţi cu fructe, ce an de an  îşi lăsau ofranda la 
îndemâna celui însetat şi flămând şi, mai ales lanurile, negru de 
verzi,  de porumb, de unde oamenii culegeau boabele galbene 

ă. Nu în ultimul rând cele de grâu. Cât vedeai 
cu ochii, lanurile cu boabele spicului în lapte, dulci şi hrănitoare 
ca mierea cuvântului Maicii Domnului care se jertfise pentru 
noi cu două mii de ani în urmă, se întreceau cu strălucirea 

le în pas de dans, molcomele adieri ale 
vântului usca boabele în spic, ascunzându-le dulceaţa…Şi tot de 
atunci, oamenilor le rămase vie în memorie imaginea lui 
Stejărel, flăcăul născut din cenuşa stejarului trăsnit, legenda 

ria locuitorilor… Ş-am încălecat 
o continue alt fiu de stejar…, lumea 
mă, să se ardă bunătate de turtă pe 

plită, măruntaiele rămânând doar cu un  nepotolit ghiorţăit…  

Cenaclul literar ”Al. Vlahuță” 
din Bârlad reactivat 

Jurn. Ion N. OPREA – Iași 

și anul acesta în perioada 14-21 mai s-
șurat cu succes „Zilele culturale ale Bârladului”, în 

șului, am avut cinstea să fiu invitat în 
a XXXII ediție și anume în ziua 

de 16 mai dedicată culturii prin carte și despre carte, gazdă a 
la care a fost prezent și primarul municipiului 

fiind Biblioteca „Stroe S. Belloescu”. 

și carte, cititorii lor, și despre 
ță unui auditoriu interesat de 

temă, au vorbit domnul primar Boros Dumitru, poetul, omul de 
cultură Valeriu Stancu, coordonatorul revistei de cultură 

și, prof. Vasile Cârcotă, geograf, prof. Teodor 
și poet, eseist, prof. Simion Bogdănescu, 

membru al USR, autorul recentului volum de poeme „Corb alb 
și grîușor stafie”, prof. dr. Laurențiu Chiriac, istoric ș.a. 

Prezint câteva fragmente din discursul pe care l-am 
și instituțiile locale pe care le 

“…Este deosebit de onorant pentru numele meu ca și 
ția mea deveniți ieșeni (citând doar pe 

Zeletin, Neculai Ciochină, Constantin  Hușanu, 
ip, în această sală pentru mine 

și rămasă istorică, în cadrul Zilelor Culturii Bârlădene, 
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ca invitat, la o dezbatere de o mare importanță despre carte, 
literatură și mai ales despre revitalizarea a ceea ce a fost și ne-a 
rămas drag,- pentru că adesea l-am frecventat personal, - 
Cenaclul literar “Alexandru Vlahuță”.  

Sala Bibliotecii “Stroe Belloescu” pentru mine 
continuă să fie istorică, pentru că aici revăd cu ochii minții cum  
ne adunam, cam la aceeași oră 16,  tineri și vârstnici, de la 
copiii de școală  -veniți cu bunici- iubitorii de carte, de 
literatură, și aspiranții  la ceea ce visam să însăilăm din cuvinte, 
frumoase povestioare, așa cum eram îndemnați acasă sau de 
profesori la școală, cu speranța ca șlefuite cu ajutorul celor mai 
pricepuți, compunerile noastre, sub formă de versuri ori proză – 
unii veneau și cu încercări de piese de teatru – vor ajungesă fie  
publicate în singurul jurnal  local “Păreri”, devenit apoi “Păreri 
Tutovene” ori “Steagul roșu” – ceea ce, atunci,  era o mare 
peformanță.  

Era un act istoric, repet pentru că anii au trecut, 
aspiranții la glorii care umpleau sala – printre ei Cezar Drăgoi, 
Ioan Hobana, Traian Nicola, Dumitru Solomon, Lucian Raicu, 
Cezar Stegaru, dar și cei care stăteau în fruntea noastră ca 
îndrumători, poetul George Tutoveanu,  heruvimul, mereu 
îmbrăcat în haine albe,  lângă el inginerul Vladimir Cazacu, 
magistratul Ion Mantaroșie-Delamisa, George Nedelea, omul 
care aducea mapa cu lucrările noastre, Sanda Arnici,  domnul 
profesor Hary Zupperman care ne însoțea,  nu mai sunt în viață. 

Cenaclul literar “Alexandru Vlahuță”  a continuat să 
trăiască, sub îndrumarea și cu participarea altor iubitori de 
literatură, profesorii Constantin Parfene și Constantin Clisu, a 
eruditului C.D. Zeletin care vine,  menține și promovează aerul 
de la ceea ce a fost și este instituția “Academia Bârlădeană”, 
inoculându-l în noul climat, alături de alți literați de la Cenaclu 
văzându-și lucrările muncite și publicate în volume și plachete 
de mare interes, în revistele periodice care s-au înființat , 
precum “Academia Bârlădeană”, “Baaadul literar”,  “Viața 
noastră”,“Arheu”, revista Centrului “Mihai Eminescu” Bârlad,  
“Pagini medicale Bârlădene”, “Elanul” de la Giurcani-Găgești, 
“Onyx” de la Vaslui, “Est”,  “Meridianul”, revista “Meridianul 
Cultural Românesc”, Lohanul de la Huși - Vaslui etc. și în care 
- cu mândrie dar mari emoții - am publicat periodic și eu și 
continui sporadic și înprezent (la Elanul făcând parte din 
colectivul redacțional, iar în altă perioadă chiar în ziarul de 
uzină “Rulmentul” pe care Constantin Clisu, ca redactor-șef al 
lui, îl realiza ca o revistă…). 

Ca și Academia Bârlădeană inițială, cu revistele ei, 
“Florile Dalbe” și “Graiul nostru”,  despre  care  Vasile 
Voiculescu spunea în “Lamura” numărul 4 din ianuarie 1921 că 
“…nu era numai o prindere rece și ceremonioasă de curioși, ca 
o defilare în fața unui chip de idol – Vlahuță n.n. – ci o 
angrenare, o îmbucare vie și caldă a unuia în celălalt. Fiecare 

din cei ce pătrundeau aduceau apoi pe cine credea mai vrednic 
și totuși casa era deschisă tuturor deopotrivă…”. Așa  am 
cunoscut și eu Cenaclul menționat și pe făuritorii lui. Pe poetul 
George Tutoveanu, pe Delamisa… Veneam la Cenaclu ca la 
Biserică, sfioși, cu teamă, dar și cu încredere. Alături, cu noi, 
era și ne însoțea profesorul de literatură…Platformă culturală de 
mare interes, promovată  de  G. Tutoveanu, Cenaclul -  
instituțional, cu  atâtea condeie încercătoare și perfecționiști, se 
impunea a fi la Bârlad și localitățile limitrofe o permanență, 
cum este Primăria sau Biblioteca pentru cetățeni.  Din aceste 
considerente,  reactivarea lui o văd  ca pe o necessitate 
stringentă a vieții culturale, nu doar locale, iar eu ca  bârlădean  
nu doar o salut, ci mă declar sprijinitorul Instituției. 

Salut și mulțumesc Primăriei, Consiliului local, Gazdei 
– Bibliotecii “Stroe Belloescu” și conducerii ei, Doamnei 
profesoare Cristina Vizitiu, care pentru a doua oară acordă 
atenție și mă invită să vorbesc coorășenilor mei, bârlădenii,  
despre ceea ce este activitatea ”Cenaclului literar - Prietenia”. 
Cenaclul al cărui coordonator de la distanță sunt de aproape 
zece ani,  reușind să adunăm până acum peste 200 de 
participanți, dintre care bianual,  câte 40-70 devin autori de 
texte pe o temă dată, în cărți-antologie.  Cărțile realizate în 
fiecare an sunt editate și expediate personal tuturor 
colaboratorilor, bibliotecilor etc. și fiind deosebit de apreciate 
prin opiniile din scrierile primite ulterior, reușim să le edităm 
înalte volume noi”. După ce am vorbit despre activitatea 
Cenaclului literar la distanță și rodul muncii membrilor lui – 14 
volume antologii, proză scurtă și poezie diversă – am încheiat 
învitând la muncă și colaborare. 

“…Revenind la Cenaclu, la ceea ce trebuie să fie 
Cenaclul “Al. Vlahuță” – o torță veșnică la Bârlad, reamintesc 
și subliniez, ceea ce și dvs. cunoașteți. Bârladul cultural de-a 
lungul istoriei  nu-i o noutate. A fost leagănul multor inițiative 
culturale, presa din orașul nostru a crescut și s-a diversificat, a 
format și a popularizat operele cultural-științifice și artistice nu 
numai ale localnicilor, ci a creat și monumente artistice și de 
cultură. Centrul ”Mihai Eminescu”, unicul de acestfel din 
Moldova, inițiator regretatul Medic Constantin Teodorescu - 
mare patriot.  Astfel Bârladul a fost întotdeauna un prețios 
păstrător și răspânditor al zestrei noastre tradiționale.    

După cum am spus și la întâlnirea de la Casa “Mihai 
Eminescu”, în noiembrie 2014, repet ceea ce se anticipează și în 
prezent, o vie activitate a Cenaclului de tradiție “Al Vlahuță” 
solicitând desăvârșirea a ceea ce nu au terminat antemergătorii, 
prietenii noștri, dr. Constantin Teodorescu, profesorii Hary 
Zuperman, Constantin Parfene, Traian Nicola, Alexandru 
Mânăstireanu, Constantin Clisu, continuându-i pe  G. 
Ibrăileanu, Al. Vlahuță, Ioan Antonovici, George Tutoveanu, 
G.G. Ursuși, Gh. Vrabie, Felix Tașcăsau  George Nedelea, și 
îndreptând multă atenție spre generația tânără a Bârladului, 

litlitlitliteratureratureratureratură    
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antrenând acel suflu nou care trebuie orientat cu grijă, aten
demnă continuare valorică a culturii Bârlădene pentru viitorul 
nostru, al tuturor. 

În calitate de fiu al Bârladului, de autor a numeroase 
cărți, mai cu seamă, coordonator al Cenaclului la distanță 
“Prietenia” - Iași, care și-a depășit numărul de peste 200 de 
membri, îndrăznesc o propunere către dvs, mul
membri ai Cenaclului “Al Vlahuță”, solicitându-
legirate de colectivitatea creată, să ajungă și la Iași, ca material 
pentru viitoarele antologii. Pentru o mai diversificată activitate, 
următoarea noastră carte – proză și versuri- 
precizat și anterior -”Lumea se grăbește. Încotro valorile ei?” cu 
termenul de expediere 1 septembrie a.c., asigurându
deosebită onoare pentru noi să fiți membrii-
Cenaclului la distanță - Prietenia.  Cu bucuria sufletească de a fi 
fost prezent, la acest excepțional eveniment, alături de Dv., 
transmit Stimatului auditoriu și Dragilor locuitori ai Bârladului 
mulțumirile mele prietenești și deosebita mea considerație”. 

P.S. Închei cu o notă de bucurie și-
terapie-, în desfășurarea manifestării,-așa cum s-
și cu alt prilej- unul dintre vorbitori a pus întrebarea celor din 
sală “de ce același nume Alexandru Vlahuță, Cenaclului 
reactivat, nu-I prea uzat?”  Faptul că asisten
păstrarea numelui Alexandru Vlahuță pentru Cenaclul literar 
din Bârlad, iar coordonator al lui a fost investit mai tânărul 
profesor de literatură și limba română Ioan Puflea/Simion 
Băgdănescu, consider că răspunsul i-a fost dat cu prisosin

                      

Veneţia Şerban 
Jocuri de masă 

 
                

Prof. Lina CODREANU 
 
   „Nu sunt decât un om, 
      Dar totuşi sunt un om. 
      Nu pot face totul, 
      Dar totuşi pot face ceva; 
       Şi, fiindcă nu pot face totul, 
       Nu voi refuza să fac  
      Acel „ceva” la care mă pricep.”
                                                                                                         (John Mawell)

Jocul – o muncă serioasă 
 
         O componentă esenţială a instrucţiei şi educaţiei este 
învăţământul preşcolar. Interesul pentru educarea şi formarea 
preşcolarului antrenează spre un efort comun familia, grădiniţa 
şi societatea în ansamblul ei. Cercetările în domeniu, constată 
diferenţe între modul de viaţă al copilului de altădată şi al 
preşcolarului de azi, în paralel cu schimbările de viaţă şi 
civilizaţie din societatea contemporană. Standard
sunt mai înalte, copiii par mai dezinvolţi, mai inventivi, mai 
nerăbdători să acceadă spre situaţiile care îi apropie de cei 
maturi. De aici necesitatea ca cei educaţia şi instrucţia lor să 
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antrenând acel suflu nou care trebuie orientat cu grijă, atenție și 
a culturii Bârlădene pentru viitorul 

În calitate de fiu al Bârladului, de autor a numeroase 
ți, mai cu seamă, coordonator al Cenaclului la distanță 

șit numărul de peste 200 de 
ropunere către dvs, mulți viitori active 

-vă ca producții 
și la Iași, ca material 

pentru viitoarele antologii. Pentru o mai diversificată activitate, 
 va avea titlul 

ște. Încotro valorile ei?” cu 
termenul de expediere 1 septembrie a.c., asigurându-vă că este o 

-colaboratori ai 
.  Cu bucuria sufletească de a fi 

țional eveniment, alături de Dv., 
și Dragilor locuitori ai Bârladului 

țumirile mele prietenești și deosebita mea considerație”.  

- sper înțeleasă 
-a mai întâmplat 

unul dintre vorbitori a pus întrebarea celor din 
și nume Alexandru Vlahuță, Cenaclului 

ul că asistența a acceptat 
ță pentru Cenaclul literar 

din Bârlad, iar coordonator al lui a fost investit mai tânărul 
și limba română Ioan Puflea/Simion 

u prisosință. 

Prof. Lina CODREANU – Huși 

Acel „ceva” la care mă pricep.”  
(John Mawell) 

O componentă esenţială a instrucţiei şi educaţiei este 
învăţământul preşcolar. Interesul pentru educarea şi formarea 

n familia, grădiniţa 
şi societatea în ansamblul ei. Cercetările în domeniu, constată 
diferenţe între modul de viaţă al copilului de altădată şi al 
preşcolarului de azi, în paralel cu schimbările de viaţă şi 
civilizaţie din societatea contemporană. Standardele de astăzi 
sunt mai înalte, copiii par mai dezinvolţi, mai inventivi, mai 
nerăbdători să acceadă spre situaţiile care îi apropie de cei 
maturi. De aici necesitatea ca cei educaţia şi instrucţia lor să 

responsabilizeze toate nivelurile societăţii. Dascăl
ciclurile învăţământului cu vigilenţă vin în întâmpinarea 
aspiraţiilor şi capacităţii copiilor, intenţionând a le descoperi şi 
dirija aptitudinile şi interesele. În acest context se înscriu 
eforturile celor care scriu articole de profil, elabo
transmit celor tineri crâmpeie din experienţa lor didactică.
  

 
Autoarea lucrării Jocuri de masă (Iaşi, Ed. PIM, 2009) 
Veneţia Şerban, spirit neastâmpărat şi altruist, nu se află la 
prima lucrare, domnia sa publicând pentru aceeaşi sferă d
interes, o altă carte de didactică preşcolară (Grădiniţa mea, 2005 
(vol. I - programe artistice originale, vol. II 
prelucrate). Conţinutul lucrării de faţă este rodul unei experienţe 
de-o viaţă în activitatea cu preşcolarii. De altfe
consideră mai mult o practiciană decât o teoreticiană a 
procesului educativ preşcolar. Are suficiente motive să afirme 
aceasta, dar în stratul profund al activităţii aplicate se află o 
temeinică şi multiplă cunoaştere teoretică psiho
copilului preşcolar. Şi nu numai. Altfel nici nu s
atâta inovaţie şi flexibilitate în crearea şi adaptarea 
problematicii jocului în funcţie de vârsta, capacitatea de 
înţelegere, abilitatea sau programul/orarul preşcolarului. 
Problematica acestei cărţi este jocul pentru preşcolari. Jocul e o 
muncă serioasă atât pentru cel care
organizat după reguli metodice, cât şi pentru copilul preşcolar. 
Coparticipant activ la joc, copilul se concentrează şi intră în rol 
cu toată gravitatea. Se entuziasmează, se bucură, suferă chiar, îi 
ajută pe ceilalţi, devine combatant, comunică, socializează… 
Este, poate, cel mai lesnicios mod de a
ulterioare ale vieţii. Pentru aceasta, însă, e nevoie de răbdare, 
tactică pedagogică, migală de artizan, atribute necesare celor 
implicaţi în procesul educaţiei. 
Fiecare joc propus aici are o structură prinsă
echilibraţi, care permit adaptarea lui de către orice educatoare. 
Mai întâi, titlurile sunt atractive, stârnesc interesul copilului, au 
frazare rimată, par a sta în aşteptarea unui răspuns, cuprind 
îndemnuri: „Cu prietenii la pescuit”, „Ne jucăm şi culorile 
învăţăm”, „Cine ajunge primul?”, „Numără bine şi alege!”,
Tematica jocurilor lasă drum de cunoaştere şi a
valorilor morale imuabile: prietenia (
altruismul (Ajută-mă!”, „Ajută-l pe… să câştige!”), 
pragmatismul („Frumos, curat şi ordonat”), învăţătura (
jucăm şi învăţăm cu ce să ne deplasăm”), autocunoaşterea 
(„Învăţ să mă cunosc”).  Jocurile didactice propuse au 
sprinteneală şi sunt moderne, încât jucătorii sunt ancoraţi în 
realitatea imediată („Schimbăm bordurile!”, „Rummy”, 
„Bingo!”, „Vreau un pământ curat”). 
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responsabilizeze toate nivelurile societăţii. Dascălii din toate 
ciclurile învăţământului cu vigilenţă vin în întâmpinarea 
aspiraţiilor şi capacităţii copiilor, intenţionând a le descoperi şi 
dirija aptitudinile şi interesele. În acest context se înscriu 
eforturile celor care scriu articole de profil, elaborează cărţi, 
transmit celor tineri crâmpeie din experienţa lor didactică. 

 

Autoarea lucrării Jocuri de masă (Iaşi, Ed. PIM, 2009) – 
Veneţia Şerban, spirit neastâmpărat şi altruist, nu se află la 
prima lucrare, domnia sa publicând pentru aceeaşi sferă de 
interes, o altă carte de didactică preşcolară (Grădiniţa mea, 2005 

programe artistice originale, vol. II - programe artistice 
prelucrate). Conţinutul lucrării de faţă este rodul unei experienţe 
o viaţă în activitatea cu preşcolarii. De altfel, autoarea se 

consideră mai mult o practiciană decât o teoreticiană a 
procesului educativ preşcolar. Are suficiente motive să afirme 
aceasta, dar în stratul profund al activităţii aplicate se află o 
temeinică şi multiplă cunoaştere teoretică psiho-pedagogică a 
copilului preşcolar. Şi nu numai. Altfel nici nu s-ar justifica 
atâta inovaţie şi flexibilitate în crearea şi adaptarea 
problematicii jocului în funcţie de vârsta, capacitatea de 
înţelegere, abilitatea sau programul/orarul preşcolarului.  

a acestei cărţi este jocul pentru preşcolari. Jocul e o 
muncă serioasă atât pentru cel care-l concepe şi-l aplică 
organizat după reguli metodice, cât şi pentru copilul preşcolar. 
Coparticipant activ la joc, copilul se concentrează şi intră în rol 

gravitatea. Se entuziasmează, se bucură, suferă chiar, îi 
ajută pe ceilalţi, devine combatant, comunică, socializează… 
Este, poate, cel mai lesnicios mod de a-l pregăti pentru etapele 
ulterioare ale vieţii. Pentru aceasta, însă, e nevoie de răbdare, 

ă pedagogică, migală de artizan, atribute necesare celor 

Fiecare joc propus aici are o structură prinsă-n parametri 
echilibraţi, care permit adaptarea lui de către orice educatoare. 

nesc interesul copilului, au 
frazare rimată, par a sta în aşteptarea unui răspuns, cuprind 

pescuit”, „Ne jucăm şi culorile 
nvăţăm”, „Cine ajunge primul?”, „Numără bine şi alege!”, 
Tematica jocurilor lasă drum de cunoaştere şi asimilare a 

or morale imuabile: prietenia („Jocul prietenilor”), 
l pe… să câştige!”), 

urat şi ordonat”), învăţătura („Ne 
jucăm şi învăţăm cu ce să ne deplasăm”), autocunoaşterea 

osc”).  Jocurile didactice propuse au 
sprinteneală şi sunt moderne, încât jucătorii sunt ancoraţi în 
realitatea imediată („Schimbăm bordurile!”, „Rummy”, 
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Structura jocurilor educative include elemente constante, strict 
necesare unui proiect educativ, o grilă de mare utilitate 
didactico-pedagogică, precum obiectivele, materialul didactic şi 
desfăşurarea jocului. Aceste repere de fond o ajută pe orice 
educatoare să opereze o selecţie permisivă a conţinuturilor, să
nţeleagă rolul şi sensul jocului pe care-l alege, în funcţie de 
nivelul grupei asupra căreia îl aplică şi de condiţiile concrete 
din grădiniţă/cămin. 
Obiectivele generoase, nuanţat formulate, lipsite de stereotipii 
care duc la monotonie didactică, oferă libertatea
completate sau selectate de către educatoare. Şi iarăşi, urmare a 
experienţei didactice a autoarei, sunt  de apreciat multiplele 
aspecte ale jocului, metodele active şi interactive avute în 
vedere. Impresia asupra cititorului, avizat în domeniu s
din afara acestuia, e că totul intră în firescul unei activităţi cu 
copilul, că jocurile pot fi încercate chiar în familie, păstrând 
diferenţele şi exersând abilităţile celor mici. Obiectivele suscită 
şi coordonează interesul celor responsabili de
copilului, în genere: formarea deprinderilor igienico
educarea în spiritul curăţeniei, formarea gustului estetic, 
educarea spiritului de observaţie, a atenţiei, acceptarea 
ajutorului şi a părerii unui partener, stimularea creativităţii 
spontaneităţii şi multe altele. 
În ce priveşte materialul didactic, acesta poate fi confecţionat 
ori procurat cu multă uşurinţă de către educatoare (uneori cu 
ajutorul părinţilor copiilor), prin abilitate şi fantezie, cu atenţie 
şi interes de reuşită a activităţii. Astfel de resurse pot fi: hârtie 
colorată, jetoane, carton, zaruri, materiale textile şi din piele, 
scotch, aţă, obiecte de îmbrăcăminte, creioane colorate, seminţe, 
sâmburi etc. Ingeniozitatea unei educatoare nu trebuie să aibă 
oprelişti, dar trebuie să se limiteze la ceea ce e necesar, altfel 
atenţia copilului se disipează iar competenţele nu apar.
Modul de organizare, strategia derulării jocului sunt atent 
prezentate, fără a se omite vreo verigă. Se observă din nou că 
aceste proiecte de joc organizat au fost exersate în timp, că nu 
sunt născocite doar pentru editarea unei cărţi. Şi, ca să nu existe 
nici un dubiu, sunt ataşate imagini ale produsului final, în forme 
şi tonalităţi vesele şi incitante, adică fotografii ale jocurilor 
exersate cu grupe de copii de-a lungul activităţii de către 
Veneţia Şerban, educatoare pasionată, cu certe calităţi 
instructiv-educative, aflată într-o perpetuă competenţă cu sine.
Volumul Jocuri de masă al Veneţiei Şerban, prin activităţile 
didactice concrete prezentate, poate fi un important sprijin, un 
ghid de reală utilitate pentru educatoare,  îndeosebi pentru  cele 
aflate la începuturile carierei didactice şi care doresc să 
realizeze cu succes activităţilor cu preşcolarii. 
 
Notă asupra ediţiei 
 Toate jocurile din acest volum sunt uşor de 
confecţionat de către orice educatoare înzestrată sau nu cu 
talente artistice, mai ales că poate fi ajutată de copii şi chiar de 
părinţi. Tehnicile abordate (tăiere prin suprapunere, lipire, 
desen) şi materialele din care sunt confecţionate (carton, hârtie 
xerox colorată, scotch) încurajează educatoarea să
îndemnul în a-şi confecţiona materiale personalizate. 
Rezultatele obţinute în urma experimentării acestor jocuri (8
ani) îmi conferă îndrăzneala de a le recomanda doar 
educatoarelor interesate să educe copii răbdători, veseli, 
relaxaţi, optimişti, liberi în exprimare, cooperanţi, pozitivi, 
deschişi spre nou, creativ, etc. 
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Structura jocurilor educative include elemente constante, strict 
necesare unui proiect educativ, o grilă de mare utilitate 

pedagogică, precum obiectivele, materialul didactic şi 
desfăşurarea jocului. Aceste repere de fond o ajută pe orice 
educatoare să opereze o selecţie permisivă a conţinuturilor, să-

l alege, în funcţie de 
nivelul grupei asupra căreia îl aplică şi de condiţiile concrete 

Obiectivele generoase, nuanţat formulate, lipsite de stereotipii 
care duc la monotonie didactică, oferă libertatea de a fi  
completate sau selectate de către educatoare. Şi iarăşi, urmare a 
experienţei didactice a autoarei, sunt  de apreciat multiplele 
aspecte ale jocului, metodele active şi interactive avute în 
vedere. Impresia asupra cititorului, avizat în domeniu sau chiar 
din afara acestuia, e că totul intră în firescul unei activităţi cu 
copilul, că jocurile pot fi încercate chiar în familie, păstrând 
diferenţele şi exersând abilităţile celor mici. Obiectivele suscită 
şi coordonează interesul celor responsabili de educaţia 
copilului, în genere: formarea deprinderilor igienico-sanitare, 
educarea în spiritul curăţeniei, formarea gustului estetic, 
educarea spiritului de observaţie, a atenţiei, acceptarea 
ajutorului şi a părerii unui partener, stimularea creativităţii şi a 

În ce priveşte materialul didactic, acesta poate fi confecţionat 
ori procurat cu multă uşurinţă de către educatoare (uneori cu 
ajutorul părinţilor copiilor), prin abilitate şi fantezie, cu atenţie 

a activităţii. Astfel de resurse pot fi: hârtie 
colorată, jetoane, carton, zaruri, materiale textile şi din piele, 
scotch, aţă, obiecte de îmbrăcăminte, creioane colorate, seminţe, 
sâmburi etc. Ingeniozitatea unei educatoare nu trebuie să aibă 

ar trebuie să se limiteze la ceea ce e necesar, altfel 
atenţia copilului se disipează iar competenţele nu apar. 
Modul de organizare, strategia derulării jocului sunt atent 
prezentate, fără a se omite vreo verigă. Se observă din nou că 

c organizat au fost exersate în timp, că nu 
sunt născocite doar pentru editarea unei cărţi. Şi, ca să nu existe 
nici un dubiu, sunt ataşate imagini ale produsului final, în forme 
şi tonalităţi vesele şi incitante, adică fotografii ale jocurilor 

a lungul activităţii de către 
Veneţia Şerban, educatoare pasionată, cu certe calităţi 

o perpetuă competenţă cu sine. 
Volumul Jocuri de masă al Veneţiei Şerban, prin activităţile 

tate, poate fi un important sprijin, un 
ghid de reală utilitate pentru educatoare,  îndeosebi pentru  cele 
aflate la începuturile carierei didactice şi care doresc să 

n acest volum sunt uşor de 
confecţionat de către orice educatoare înzestrată sau nu cu 
talente artistice, mai ales că poate fi ajutată de copii şi chiar de 
părinţi. Tehnicile abordate (tăiere prin suprapunere, lipire, 

nfecţionate (carton, hârtie 
xerox colorată, scotch) încurajează educatoarea să-şi ia 

şi confecţiona materiale personalizate. 
Rezultatele obţinute în urma experimentării acestor jocuri (8-10 
ani) îmi conferă îndrăzneala de a le recomanda doar 
educatoarelor interesate să educe copii răbdători, veseli, 
relaxaţi, optimişti, liberi în exprimare, cooperanţi, pozitivi, 

 Integrate în orice scenariu didactic, într
zilei sau în rezolvarea unor situaţii pedag
acest gen de jocuri asigură cu succes trecerea de la tipul 
fundamental de învăţare „a învăţa să ştii pentru tine”, la un tip 
modern „a învăţa să trăieşti împreună cu ceilalţi”.
                      

Te aştept să vii
(Proză scurtă)

Nicolae VĂLĂREANU SÂRBU 
 

      Am gândurile înmuiate în necuprins şi
şoaptă uitată-n ungherele inimii. Mi-
lumină sângele, să-ţi desenez conturul dantelat pe margini cu fir 
de argint. În cuvinte voi zidi casa cu ochi de pisică
camerele îţi vor aştepta paşii uşori pe podeaua presărată cu flori 
albe. Pune-ţi pe masă dorinţele, nimeni n
degetele nopţii sunt prinse fantome frumoase cu haine colorate 
şi cântece misterioase. Intră în jocul lor cum vântul îşi înteţeşte 
suflul prevestind sosirea furtunii. Eu voi fi în privirea lunii, în 
aşteptarea de sub cearceafuri şi-n neliniştea pereţilor, să nu
fugă mirosul cu umbra pe ferestre. 
        Voi împărţi clipele la doi, ori mai bine le suprapun şi vom 
privi candelabrul stins prin ochii tăi mari cât o noapte de rasfăţ. 
La sfârşit ne vom caligrafia pe suflet cu boabe de mărgăritar 
heraldica unei iubiri însufleţită de patimi, plină de strălucirea 
unui timp înflorit în cel mai frumos anotimp din câte am trăit.
                  Te aştept să vii şi tu şi anotimpul.
 
                      

 “DÉJÀ VU

 

Prof. dr.  Cornelia PĂUN

          Dacă cineva mi-ar fi spus că este posibil să mă
vreodatăîn timp, nu l-aş fi crezut. Dar iată că,
o astfel de ipostază, într-un mod cât se poate de real.

Dimineaţa, când am ajuns la corpul cuno
“Leul“, al Universităţii Politehnice, şeful meu de catedră
spuse,  imediat ce m-a văzut: 
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Integrate în orice scenariu didactic, într-un moment al 
zilei sau în rezolvarea unor situaţii pedagogice,  pot conchide că 
acest gen de jocuri asigură cu succes trecerea de la tipul 
fundamental de învăţare „a învăţa să ştii pentru tine”, la un tip 
modern „a învăţa să trăieşti împreună cu ceilalţi”. V. Ș. 

Te aştept să vii 
(Proză scurtă) 

 
Nicolae VĂLĂREANU SÂRBU  

Am gândurile înmuiate în necuprins şi-ţi simt surâsul ca o 
-am cuibărit în cercul de 

ţi desenez conturul dantelat pe margini cu fir 
rgint. În cuvinte voi zidi casa cu ochi de pisică-n acoperiş, 

camerele îţi vor aştepta paşii uşori pe podeaua presărată cu flori 
ţi pe masă dorinţele, nimeni n-o să le vadă. Între 

degetele nopţii sunt prinse fantome frumoase cu haine colorate 
cântece misterioase. Intră în jocul lor cum vântul îşi înteţeşte 

suflul prevestind sosirea furtunii. Eu voi fi în privirea lunii, în 
n neliniştea pereţilor, să nu-ţi 

lipele la doi, ori mai bine le suprapun şi vom 
privi candelabrul stins prin ochii tăi mari cât o noapte de rasfăţ. 
La sfârşit ne vom caligrafia pe suflet cu boabe de mărgăritar 
heraldica unei iubiri însufleţită de patimi, plină de strălucirea 

lorit în cel mai frumos anotimp din câte am trăit. 
Te aştept să vii şi tu şi anotimpul. 

DÉJÀ VU“ 

Cornelia PĂUN-HEINZEL   

ar fi spus că este posibil să mă întorc 
aş fi crezut. Dar iată că, într-o zi, am trăit 
un mod cât se poate de real. 

 

Dimineaţa, când am ajuns la corpul cunoscut cu numele de 
şeful meu de catedră îmi 
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- Văleanu, astăzi mergi cu studenţii la practică la firmă. 
Vine imediat autobuzul acesteia, să vă conducă la 
sediu. 

M-am conformat imediat indicaţiilor şi am ieşit în curtea 
Universităţii. Studenţii, veseli şi vorbăreţi, mă aşteptau 
lângă autobuz. Le-am spus să urce şi am făcut şi eu acelaşi 
lucru. Am ocupat un loc aflat la mijlocul vehiculului.  

- Veniţi în faţă! mă invită şoferul, un bătrânel cu figură 
bonomă. 

- Da, da, mergeţi în faţă! ţiparăşi câţiva studenţi, care 
gândeau că prezenţa mea, alături de ei, îi va impiedica 
să facă niscavai năzdrăvănii. 

- Nu, doresc să stau aici, precizai eu, gândindu-mă că 
totdeauna îmi place mai mult între studenţi şi mă simt 
mai bine cu ei. 

Autobuzul rulă lin pe străzile capitalei, până la ieşirea din 
Bucureşti. Atunci am rămas stupefiat. Credeam că mergem la o 
firmă din Bucureşti. Nu ştiam că societatea comercială este în 
afara oraşului. Apărură rapid câmpurile cultivate cu cereale 
specifice zonei rurale de câmpie. Pe marginea drumului, din 
când în când, străjuia pierdut, câteun pom fructifer. Curând am 
intrat în prima comună. Aşezarea era plină de vile impunătoare, 
construite una după alta. Apăru şi un mall. Nu mai văzusem 
până atunci într-o zonă rurală, o construcţiede asemenea 
dimensiuni şi cu această destinaţie. 

Drumul nostru se continuă pe şosea, pe câmpurile zonei 
străbătute. La un moment dat, am ieşit de pe aceasta şi am luat-
o pe un drum bătătorit, de ţară. Am crezut că la sfârşitul 
acestuia ne oprim. Dar nu a fost aşa. Autobuzul a luat-o pe 
câmp, prin mirişte. Şi străbătu aşa, câteva minute până apărură 
nişte construcţii ciudate din tablă metalică, ca barăcile 
muncitorilor din construcţii de pe vremuri, dar mai curate.  

Autobuzul se opri . 

- Gata, am ajuns la destinaţie, spuse bătrânelul. 
Coborâţi din maşină! 

Am ajuns imediat în faţa construcţiilor.Una dintre ele avea 
deschisă o uşă glisantă pe verticală, ca la garajele de 
maşini. Am intrat şi o domnişoara elegantă, îmbrăcată în 
costum îmi întinse mâna bărbăteşte şi se prezentă cu voce 
tare: 

- Sunt Marilena Inescu, directorul firmei “Antice 
Electronix”. Bine aţi venit! Sper să vă placă societatea 
noastră.  

- Dan Mihai Valeanu, spusei eu şi mi-am rotit ochii cu 
curiozitate, să găsesc un scaun în care să nu-mi agăţ sau să nu-
mi murdăresc hainele întrucât scaunele erau într-un stadiu 
avansat de uzură, cum nu mai existau în prezent în ţară. Toate 
cele cu vechime de peste douăzeci şi cinci de ani au fost casate. 
Aici, însă, erau scaune din altă epocă! Epoca socialistă! 

Femeia parcă mi-a ghicit gândurile. 

- Vă puteţi aşeza acolo, pe locul meu, spuse ea, 
arătându-mi într-un colţ, un scaun ceva mai elegant şi 
nedeteriorat, dar tot din epoca anterioară.  

M-am aşezat pe scaunul de director, de piele, rotitor.Şi 
atunci, acesta a scârţăit ascuţit, sub greutatea mea. M-am 
speriat să nu cadşi l-am studiat să văd dacă rezistă. 

Studenţii ştiau ce au de făcut. Mai fuseseră aici de câteva 
ori. Au intrat în cabinăşi s-au schimbat în halate albastre, pe 
care era imprimat numele firmei “Antice Electronix“. 

Din locul în care mă aşezasem, aveam vedere largă asupra 
unei zone intinse.Şi ceeace am văzut, m-a captat cu totul. 
Hangarul avea şi etaj. De acolo, apărură impudic nişte 
capete care mă studiau cu curiozitate. Erau funcţionarele de 
la compartimentul financiar-contabil al firmei, aflat la etaj, 
pe un suport de tablă, la care se urca pe nişte scări 
metalice.. 

Privind în jurul meu mi-am dat seama că un asemenea loc 
mai văzusem doar în epoca socialistă. Firmele actuale au un 
aspect complet diferit, cu alte dotări. 

Mesele de lucru, vechi, erau dispuse pe rânduri paralele 
exact ca în atelierele din epoca socialistă. Ĩn imensul 
hangar, la numeroasele mese şi scaune, la fel de antice, 
erau distribuiţi vreo doisprezece muncitori, care lipeau 
plictisiţi componente electronice, pe plăci de textolit. Din 
când în când,unii se plimbau printre mese, lent,fără a avea 
vreun scop, alţii mergeau cu un aer visător,la dozatorul de 
cafea. Aşa ceva nu mai văzusem din anii de studenţie, 
dinainte de revoluţie.Incredibil ! Trecuseră douăzeci şi 
cinci de ani şi locul acesta era neschimbat! Nu se 
schimbase nimic!Atmosfera de lucru, mobilierul, 
dispunerea lui, aranjamentul, oamenii îmbrăcaţi la fel şi cu 
aceeaşi atitudine... chiar şi hangarul, cu uşa lui glisantă, 
scările metalice, etajul cu podea de tablă… toatele mai 
văzusemdemult şi erauacum la fel ca atunci. 

Mi-am dat seama, la un moment dat, cămobilierul incintei 
îmi era cunoscut. Era acelaşi în care îmi petrecusem 
practica din anii de studenţie. Mesele, scaunele, bancurile 
de lucru, dotate cu menghine şi dispozitive de prindere a 
pieselor, utilajele le ştiam. Era chiar şi maşina de îndoit şi 
foarfecele ghilotină pentru tăiat tablă, băile galvanice în 
care se scufundau plăcuţele de textolit.Am observat apoi, 
paradoxal, că şi oamenii erau aceeaşi. Dar aveau figuri 
peste care trecerea timpului îşi lăsase amprenta- părul le 
albise şi li se rărise, feţele erau brăzdate de riduri mai mult 
sau mai puţin adânci, în funcţie de persoană, iar unii 
prezentau sau o burtă proeminentă sau slăbiseră excesiv 
încât deveniseră filiformi. Scăzuseră chiar din înălţime, de 
parcă ar fi intrat la apă. Am privit fiecare faţă, amintindu-
mi cum arăta în urmă cu un sfert de secol, cu trăsături ce se 
mai păstraseră încă neschimbate- ochii, mai şterşi, care-şi 
pierduseră din vioiciune, forma capului şi a feţei -şi 
bineânţeles modul angajaţilor de comportament, care… era 
acelaşi. 
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Venise vremea prânzului şi îşi scoseseră toţi sufertaşele cu 
tocăniţă, exact ca pe vremea lui Ceauşescu. Nu mai 
văzusem de atunci, pe cineva venind cu aşa ceva la 
serviciu, ca mâncare- era tocana de cartofi, cu tomate. Unii 
dintre ei aveauîn compoziţia mâncării şi câteva oase, pe 
care mai rămăsese puţină carne de porc. Exact aceeaşi pe 
care o serveau oamenii muncii, după ce carnea dispăruse 
din alimentare şi se dădea numai la raţie iar cei care 
cunoşteau câteo vânzătoare mai făceau rost de nişte oase.. 

La firmele cu specific de electronică şi calculatoare, de 
obicei, în prezent se servesc produse de catering sau 
fastfood, Coca-Cola. Poate doar ocazional, există câteun 
angajat care îşi ia de acasă vreun fruct sau o salată, un 
sandviş… 

Studenţii găsiseră dozatorul de cafea şi nu-l mai părăseau. 
Preţul produselor era foarte mic. Aşa că introduceau 
monede continuu, selectând cafea şi ceai. 

- Domnu’ profesor! Domnu’ profesor! Veniţi şi 
dumneavoastră! E ieftin! Vă rog serviţi o cafea, spuse o 
studentă întinzându-mi un pahar de plastic cu cafea 
aburindă. 

- Mulţumesc, am băut una acasă, am răspuns. Nu beau mai 
multe cafele într-o zi. 

- Dar nu este nicio problemă, domn’ profesor. Noi am băut 
câte cinci şi nu avem nimic. Are un gust mai special. Nu 
este ca cea obişnuită, pe care o bem noi zilnic. 

În momentul acela, aburii cafelei ce mi-a fost întinsă, mi-au 
pătruns adânc nările, care mi se dilataseră instantaneu,parcă 
pentru a o cercetaşi am realizat că era o aromă cunoscută,pe 
care nu am mai simţit-o demult. Era mirosul cafelei de 
cicoare vechi, al aşa-zisului “nechezol“. 

M-am apropiat curios de dozator şi l-am recunoscut. Era cel 
la care apelam şi eu şi colegii mei, când studenţi fiind, 
doream o cafea,la orele de practică. 

Incredibil ! m-am gândit eu. Oamenii aceştia şi-au adus 
mobilierul, utilajele, maşinile, incinta metalică în mijlocul 
câmpului. Dar au păstrat chiar şi “nechezolul“epocii… 

M-am dus la toaletă. Pe chiuvete erau două săpunuri. 
Săpunuri din epoca socialistă ! La fel şi hârtia igienică şi 
detergentul de spălat vasul de toaletă. Alături, era o cămară 
cu uşa deschisă, în care erau depozitate:săpun, detergent, 
hârtia igienică…aceeaşi de acum douăzeci şi cinci de ani. 

Aici, în mijlocul câmpului mlăştinos, păzit cu străşnicie, de 
nişte câine vagabonzi înfometaţi, era teleportată o mare 
parte din fosta instituţie socialistă. 

A venit ora două. Studenţii s-au strâns rapid şi urcară vioi 
în autocar.  

Maşina demară cu putere în noroaiele mlăştimoase de pe 
câmp, lăsând în urmă hangarul vizitat, aparţinând altor 

timpuri. Ne întorceam din nou la civilizaţie!Devenisem 
melancolic, în timp ce baleiam cu privirea peisajele, altele 
decât cele pe care le văzusem la venire, întrucât şoferul 
alesese un alt traseu de întoarcere.  

Veselia şi energia debordantă a tinerilor din jurul meu 
creau însă o atmosferă plăcută, antrenentă. Ceea ce 
văzuseră era pentru ei ceva nou şi le-a fascinat cu totul! 
Fără să ştie de ce… 

- Vreţi să lucraţi pe viitor aici? îi întreb eu. 

- Nu, domnu’ profesor. Nu dorim. Ne place aici,  numai ca 
practică.Pentru că e altfel… 

Autocarul se depărta, trecând prin sate.  

Intram curând în capitală şi apărură clădirile somptuoase, 
înalte, cu pereţi din sticlă colorată în care îşi aveau sediul 
marile companii electronice, de computere, construite pe 
vechea platformă industrială. Tinerii îmbrăcaţi în costume, 
cu cravate, în mână având câteun pahar de cafea aburindă 
sau o ţigare se iveau la balcoane saula intrările de la 
parterul clădirilor. Şi aroma răspândită era deosebit de 
plăcută. Era parfumul inconfundabil alcafelei naturale… 
Intrasem în prezent şi în civilizaţie! 

La un moment dat, apăru şi fosta instituţie în care îmi 
făcusem practica în studenţie. Devenise un local, în care 
majoritatea tinerilor angajaţi ai firmelor din jur serveau 
zilnic ciorbă de perişoare sau ocazional, nişte aripioare de 
pui pane...  

Zilele următoare, studenţii mei, din diferite grupe îmi 
arătară la ore, că aveau componente electronice prin 
buzunare. 

- Dar de unde sunt? i-am întrebat mirat. Apoi mi-am 
amintit cât de stresate erau femeile de serviciu de la 
Universitate, când în toalete au fost aduse instalaţii 
auxiliare pentru depozitat săpun, hârtie, aparate de 
uscat mâinile, deosebit de moderne. Apoi acestea au 
dispărut cu totul.  

“Pe vremea mea, nu ar fi luat niciun student niciun ac, de la 
practică sau de la Universitate“, am gândit eu.“Creşterea în 
spiritul obţinerii de profit, modificase complet oamenii…“. 

- De la “Antice”, domn’ profesor, îmi răspunseră nişte 
voci gălăgioase. 

- Păi şi de ce le-aţi luat? i-am chestionat eu, curios, 
pentru a le înţelege gestul.  

- Le găsim noi utilizare. Bostoacă a luat chiar şi o poză, 
se pare că a patronului, care este decedat, spuseră 
câţiva şi-mi arătară fotografia unui bărbat, în costum. 

Am luat-o în mână şi am rămas tablou. Era poza fostului 
director al instituţiei în care-mi făcusem practica în studenţie, 
domnul Inescu... 
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Notă: Aceasta este o povestire. Asemănările izbitoare cu 
persoane, locuri, situații  aproape identice, cunoscute, sunt pur 
întâmplătoare. 

                      

 „ȘOCUL” sau „Casa misterioasă”

Prof. dr.  Cornelia PĂUN

         Un şuierat prelung, sfâşietor, ca un bocet disperat  
pătrunde adânc sufletele celor aflaţi pe aripile bulevardului din 
centrul Bucureştiului. Fiecare părticică a corpului  tresare. 
reci parcurg succesiv, fiecare centimetru al coloanei vertebrale. 
Dacă erai fericit, liniştit , visător, totul s-a spulberat într
secundă... Este însă ceva obişnuit pentru locuitorii din 
apropierea arterelor principale ale Bucureştiului. La aproxim
cincisprezece minute te învăluie  o astfel de explozie sonoră. O 
maşină de pompieri, o salvare sau o maşină a Poliţiei... 
Intensitatea sunetului face să vibreze orice părticică a corpului 
omenesc. Poate datorită îmbinării incredibile a sunetelor 
dureroase, ascuţite, care te pătrund instantaneu sau a vaietului 
care te înfioară, prevestind ceva rău ? Sunetele sunt mai  intense 
în puterea nopţii. Noaptea trece foarte rar câte
sigur câteva maşini cu şuieratul înfiorător te vor scoate brusc 
din dulcea împărăţie a visurilor, spre a te conduce în cea a 
coşmarurilor reale.   
Apelul telefonului mobil a părut extrem de armonios, de
începutul unei întâmplări înfiorătoare și cât se poate de 
adevărată. 
- Carmen, tu eşti ? mă întrebă persoana cu mobilul.
- Da !  răspunsei eu prompt .  
- Sunt Isabela ! Am găsit o casă de cumpărat ! De  fapt, un 
apartament într-o casă ! grăi femeia . 
- Nu este cumva vreo excrocherie? am întrebat
neîncrezătoare. Mare minune ar fi să fie totul în regulă ! Mi
spus un notar că nu a mai văzut vânzare corectă în ultimii ani ! 
Excrocii mai săraci vor să încaseze numai avansul, dar să 
rămână în casă. Îți spun fără jenă că nu au unde să se ducă, 
adică nu vor să-ți vândă nimic. Mafioții imobiliari însă  îți iau 
banii pe toată casa și nu-ți dau nimic. Și n-ai nicio 
mai recuperezi ! 
 - Sper să fie bine !  Tu, unde eşti ? mă întrebă Isabela.
- La Universitate ! i-am răspuns. Am terminat acum orele.
- Urcă-te într-un 16 şi îţi spun eu unde să cobori !  Al meu soţ 
are multe cursuri cu studenţii în acest semestru şi nu poate veni 
acum. Eu vreau să văd astăzi casa. Te rog, vino cu mine !
- Bine ! acceptai eu, fără discuţii. 
Şi nu regretai deloc. Traseul tramvaiului este un spa
se împletesc în mod straniu, istoriile ultimelor două secole, 
încremenite haotic într-un colaj misterios.  
Plimbarea cu tramvaiul 16 este o călătorie cu luntrea pe 
Archeon, şoferul fiind o tristă călăuză. Drumul îţi oferă cele mai 
inedite experienţe.  
De abia parcurgi o sută de metri şi intri într-o altă lume, un fel 
de Valea Plângerii atemporală. O împărăţie cenuşie, ca o pânză 
pictată în nuanţe de gri, creație a unui artist deprimat. De la 
trotuarul înveşmântat în nuanţe  întunecate  la cenuşiul albăstrui 
al cerului... Apar clădiri construite la început de secol, aflate în 
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reci parcurg succesiv, fiecare centimetru al coloanei vertebrale. 

a spulberat într-o 
secundă... Este însă ceva obişnuit pentru locuitorii din 
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maşină de pompieri, o salvare sau o maşină a Poliţiei... 
Intensitatea sunetului face să vibreze orice părticică a corpului 
omenesc. Poate datorită îmbinării incredibile a sunetelor 

oase, ascuţite, care te pătrund instantaneu sau a vaietului 
care te înfioară, prevestind ceva rău ? Sunetele sunt mai  intense 
în puterea nopţii. Noaptea trece foarte rar câte-o maşină. Dar 
sigur câteva maşini cu şuieratul înfiorător te vor scoate brusc 
n dulcea împărăţie a visurilor, spre a te conduce în cea a 

Apelul telefonului mobil a părut extrem de armonios, deși era 
și cât se poate de 

obilul. 

Sunt Isabela ! Am găsit o casă de cumpărat ! De  fapt, un 
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ți spun fără jenă că nu au unde să se ducă, 
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Sper să fie bine !  Tu, unde eşti ? mă întrebă Isabela. 
am răspuns. Am terminat acum orele. 

un 16 şi îţi spun eu unde să cobori !  Al meu soţ 
multe cursuri cu studenţii în acest semestru şi nu poate veni 

acum. Eu vreau să văd astăzi casa. Te rog, vino cu mine ! 

Şi nu regretai deloc. Traseul tramvaiului este un spațiu, în care 
riile ultimelor două secole, 

Plimbarea cu tramvaiul 16 este o călătorie cu luntrea pe 
Archeon, şoferul fiind o tristă călăuză. Drumul îţi oferă cele mai 

o altă lume, un fel 
de Valea Plângerii atemporală. O împărăţie cenuşie, ca o pânză 

ție a unui artist deprimat. De la 
trotuarul înveşmântat în nuanţe  întunecate  la cenuşiul albăstrui 

ruite la început de secol, aflate în 

paragină, fără geamuri sau ferestre, cu pereţi scorojiţi, din care 
ţi se dezvăluie fără pudoare cărămida stacojie, trecută prin 
negura vremurilor, rămăşiţe de ziduri. Distruse... ca după vreun 
cataclism sau vreun atac armat ! Par imagini din Beirut, din 
timpul războiului ! Printre ele şi câteva construcţii noi : coloşi 
de sticlă, de un albastru intens, pur şi metal argintiu, ce 
adăpostesc vreo două bănci şi sediul unei corporaţii ! Apare 
chiar scheletul înfiorător al unei noi construcţii. Dar senzaţia 
este similară cu vederea unui schelet uman . Şi din loc în loc, 
terenuri năpădite de buruieni înalte, filiforme ...  Printre ele, 
apare gingaș, câte-o spirală ascendentă de frunze alternante, 
decupate în forme interesante, care nu se simplifică decât 
reducându-se din ce în ce mai mult spre vârful plantei, unde 
sfârşesc prin a deveni sepalele caliciului, aliniate în cerc. Este o 
întoarcere spre începutul lor şi în acelaşi timp un nou început, 
cel al florii fermecate. Căci orice floare îţi dezvăluie privirii, 
dacă o studiezi cu atenţie, miracolul ei. Chiar dacă este o simplă 
buruiană... 
Observ că tramvaiul îmi oferă o ocazie, pe care nu aş avea
simplu trecător, prin acest traseu. Ca un veşnic căutător al 
frumosului, pot admira însă printre mormanele de moloz şi 
ziduri, delicateţea detaliilor dantelate, aflate deasupra arcadelor 
eliptice. Mă las fermecată de misterul statuilor reci de marmură 
albă, ce tronează cu superioritate pe zidurile firave ale clădirilor, 
făcând abstracţie de restul peisajului. Ca pieton, cred însă, că n
aş admira prea liniştită sabia de piatră şi gata de luptă a 
vajnicului soldat roman, ce străjuieşte deasupra intrării unei 
clădiri din faţa mea, arborat de ziduri, care se mai susţin ca 
printr-o minune, căci ar putea zbura oricând deasupra mea. M
cutremura minunatul cap al nemuritoarei Venus, suspendat în 
arcada unui balcoan, căci oricând m-ar putea arunca, pe mine, 
ca simplu muritor, pe alte tărâmuri, din împărăţia misterioasă a 
umbrelor cenuşii... Mai stranii oare decât drumul pe care
parcurg ? 
Parc-aş fi într-un tunel al timpului, în care am fost proiectată 
instantaneu, în Bucureştiul începutului de secol, fiind conştientă 
totuşi de prezent. Mă gândesc că, pentru amatorii de senzaţii tari 
din Occident ar fi ceva inedit. Dar pentru noi, care avem parte 
de astfel de lucruri permanent, un a
obişnuit, neglijabil.  
Un mic parc se dezvăluie şi în mijlocul lui, un foc cu flăcări 
portocalii-roşiatice, străjuit de figuri stranii: un Je
timpurilor noastre, al acestor locuri şi câteva personaje mizere, 
zdrenţuroase, cu figuri marcate de o ură diabolică, desprinse 
parcă din romanele lui Dickens...Cu care nu ai vrea să te 
întâlneşti vreodată face-to-face. 
Extrem de puţine case sunt totuşi renovate. Acelea în care şi
făcut sălaş vreun partid, vreo asociaţie... Construcţiile preluate 
de firme sunt cele mai șocante, prin combinaţia total nepotrivită 
a amestecului de modern, cu elemente antice, arhitecturale. 
Ochii îmi zboară încântaţi spre arhitectura fascinantă a clădirii 
din faţă. Încerc să savurez fiecare detaliu... Privirea mea 
parcurge cu nesaţ acest neant al paradisului intersecţiilor dintre 
gingaşele arcuri eliptice, cu minunatele trasee parabolice, al 
delicatelor coloane hiperbolice pe care tronează din loc în loc 
sfere perfecte. Irisul meu devine originea sistemului de 
referinţă, faţă de care poţi calcula orice rază sau lungime de arc, 
orice suprafaţă. Clipa devine originea sistemul de referinţă 
temporal, momentul în care întorci clepsidra şi firele de nisip 
fin şi auriu încep timide să se strecoare. În această lume a 
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infinitului, nu poposeşti însă prea mult... Te  trezește la realitate 
anunţul sec, glacial, montat pe peretele din faţă : “Magazin 
social”. În stânga, domneşte însă un  mic castel de un verde 
primăvăratec, ce te încântă. Raza privirii urmăreşte din nou 
însetată, fiecare detaliu, fiecare rotunjire a minunatelor 
capiteluri  din marmură. Starea de feerie dispare rapid. Căci 
privirea cade pe panoplia rigidă, fixată pe faţada clădirii, în 
dreapta, la doi metri de sol : “Magazin - ARME ŞI MUNIŢII” !  
Privesc atunci mirată spre călătorii din tramvai, sincronizaţi 
perfect cu împărăţia cenuşie de afară. Cu hainele lor, cu 
gândurile lor...Toţi privesc în gol. Plutesc cu toţii în imensul 
ocean al gândurilor personale, al problemele zilnice, de parcă 
totul în jur este ceva obişnuit, ceva normal. Exteriorul nu-i mai 
interesează de mult ...     
Printre ziduri demolate, într-un început de stradă tip arc 
parabolic deformat , figuri mizere, zdrenţăroase, cu feţe 
întunecate...  
Te gândeşti fără să vrei la Dante, călătorind printr-unul din 
cercurile infernului. Unul pe care nu l-a descoperit însă. Un 
Infern pământean... 
O fetiţă jucăuşă atrage în fuga ei un câine fioros, ca un Cerber. 
Lătratul său cheamă o haită din apropiere. Câinii o înconjoară  
şi sar la fetiţă, arătându-şi colţii lucitori. O acoperă cu labele lor 
nervoase. Şi atunci, din curbă, un bărbat aruncă după ei cu un 
băţ. Ţipă la ei şi-i goneşte...   
În faţa lor tronează pios o biserică. Şi aceeaşi stranie comuniune 
între noul distinsei cupole renovate recent, al intrării laterale 
proaspăt zugravite şi vechimea zidurilor dinspre bulevard, 
decojite haotic,  străpunse violent de moderna ţeavă a centralei 
termice, recent instalate şi pe care apare o tăblie, cu specificaţia 
„MONUMENT ISTORIC”.  
Gândul îmi fuge nostalgic la sărmanii bătrâni, care locuiesc în 
vechile case, încă întregi, în care se află probabil cărţi de 
valoare şi obiecte de artă inestimabile, la fel ca elementele de 
arhitectură ce le ornează la exterior, la spaima pe care o trăiesc 
aceşti oameni zilnic, neputincioşi în faţa pericolelor.  Căci 
grupul lui Jean Valjean din părculeţ părea pus pe fapte mari. 
Planifica acţiuni de anvergură...     
Am ajuns în zona casei de vânzare înainte cu jumătate de oră.          
Ne-am gândit atunci să căutăm casa, după indiciile pe care le 
dăduse agentul imobiliar: vechimea clădirii, tipul construcţiei, 
aspect. Presupunând că informaţiile date corespundeau 
realităţii... 
Două case imense corespundeau descrierii. Le-am studiat însă 
de la distanţă. Mai ales că, la una din ele, o persoană aflată la 
fereastra din mansardă, ne urmărea cu privirea, după o perdea 
dantelată, deasă şi îngălbenită de vreme. Nu am reuşit să-i 
desluşim figura. Bănuirăm că este o persoană în vârstă. 
Isabela era gânditoare. Gândurile îi zburau involuntar la ziua 
anterioară. Ce mult îşi dorea ca totul să fie real ! Să poată 
cumpăra apartamentul. Se gândi visătoare, la tot ce se 
întâmplase. 
Paul o aştepta la uşa spitalului. O văzu pe Isabela ieşind în 
grabă şi o întâmpină cu glasul emoţionat de ştire : 
Stai să-ţi dau o veste trăznet ! Am găsitcasă de cumpărat ! 
     Isabela nu spuse nimic şi îl privi fără să reacţioneze, absentă. 
 Isabela , tu mă auzi ? Am găsit casă ! repetă Paul.  
           Ca trezită din somn, Isabela îi răspunse în sfârşit : 
Casă ? Ai găsit casă de cumpărat ? Dar ne permitem ? întrebă 
ea. 

Da ! Are un preţ bun ! spuse vesel Paul. 
Şi unde s-o fi aflând ? întrebă Isabela neîncrezătoare . 
Aici, aproape la câteva străzi. Am vorbit cu agentul imobiliar și 
a spus că luni, putem să mergem, să o vedem. Știu numai 
numele străzii. 
Hai să ne uităm acum ! spuse Isabela nerăbdătoare. Sigur ne 
dăm noi seama care este ! 
Bine ! acceptă Paul . Mergem acum, dacă vrei ! 
     Străbătură câteva străzi, Traversară bulevardul și intrară pe o 
străduță. 
Uite o casă mai veche ! Aceasta o fi oare ? Dar, nu este prea 
mare ?  La parter și primul etaj nu locuiește nimeni. Uite însă la 
mansardă, o bătrână ne privește ? spuse Paul.                
Se uitară amândoi curioși spre fereastră, studiind în același 
timp, cu atenție clădirea. La parter, termopanele proaspăt 
montate contrastau puternic cu restul clădirii. Parterul era 
zugrăvit recent, dar etajele erau cu tencuială scorojită, într-o 
stare puternică de degradare. Dacă priveai mansarda, nu-ți 
trebuia multă imaginație să o vezi spulberată de orice mișcare, 
produsă în apropiere. Pur și simplu te speria !  Aveai senzația că 
în clipa următoare îți va cădea în cap !                                                               
Bătrâna fugi speriată de la fereastră.                                                                            
- Hai să mai vedem și alte case. Poate o ghicim pe a noastră ! 
spuse Isabela. Doar n-o fi tocmai aceasta !                  
                    După ce străbătură străduța, tot casa cea veche se 
apropia mai mult ca descriere, de prezentarea făcută de agentul 
imobiliar. 
Lasă că aflăm luni care este , spuse Paul. Să avem și noi puțină 
răbdare ! 
Bine, accept și Isabela. 
Agentul imobiliar ne sună însă şi apăru imediat cu autoturismul 
său la locul de întâlnire. Am plecat împreună spre casă. În faţa 
casei, ne aştepta o femeie de peste cincizeci de ani, corpolentă, 
cu ten măsliniu şi un păr lung, lins, vopsit negru-albăstrui. O 
însoțea un tânăr grăsuţ, cu   trăsături ce marcau evident retard 
intelectual. 
Femeia se prezentă cu tupeu, ca doctor stomatolog într-o 
comună din jurul Bucureştiului, unde zicea că şi locuiește, 
împreună cu fiul său. Aşa ni se mai risipiră și nouă puțin 
îndoielile apărute în gândurile noastre, la vederea feţei 
întunecate. 
- Avem o vilă în construcţie ! spuse femeia. Iar acesta este fiul 
meu. Şi el a terminat medicina, la particular, spuse vorbăreaţa 
doamnă. Cât a fost student, i-am cumpărat apartamentul acesta 
din casă, pe care acum vreau să-l vând. 
                        Am intrat în curte. Exteriorul clădirii arăta destul 
de bine pentru trecerea ei prin negura vremurilor.  
- Ar fi fost mai bine dacă era situat la stradă ! exclamă Isabela. 
                 În curte, bucăţi de trotuar spart şi gunoi expandat din 
interiorul pubelei. 
Am urcat pe rând, cu toții, pe o scară îngustă, în spirală, până la 
etajul întâi al casei. O uşă de termopan, proaspăt montată ne 
apăru în faţa ochilor. Agentul imobiliar o deschise.  
                   Apartamentul era relativ mic, faţă de spaţiile cu care 
eram obişnuiți şi în care locuiserăm până atunci. Dar erau în 
casele părinților. Interiorul vechi era completat cu termopane, 
gresie şi faianţă nouă, instalaţii sanitare moderne. Preţul era însă 
acceptabil. 
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- Apartamentul era dorit de vecina de deasupra. Dar noi nu 
vrem să-l vindem ei. Să nu vorbiți cu ea ! Este cam nebună, ne 
spuse doamna cea întunecată. 
- Şi cu notarul, cum facem ?  întrebă Isabela. 
- Puteţi să-l alegeţi d-voastră. Noi avem însă notarii noştri. Și 
avocați, și relații... Putem la ei să facem actele. Dacă vreți, 
bineînțeles !                                                                                                                    
- Nu , nu  !  Mai bine alegem noi notarul ! spuse Isabela, 
gândind că aşa vor fi mai siguri de corectitudinea tranzacţiei ce 
o vor efectua. Mulți cunoscuți îi povestiseră că pățiseră numai 
necazuri cu notarii. Chiar o prietenă notar îi povestise situații 
ale altor notari care încheiaseră acte false . 
          La plecare, doamna rubicondă le oferi darnică, câte un 
CD de muzică populară. 
                                                                                                                                   
– Acesta este CD-ul cu înregistrările mele. Eu sunt foarte 
pasionată de muzica populară. Am cântat şi la un post de 
televiziune, ne spuse joviala femeie. 
            După trei zile, Isabela mă sună din nou :         
 - Bună ! Mâine îmi cumpăr casa ! Am plătit deja avansul ! Şi 
am încheiat precontractul, îmi spuse ea grăbită .                                                                                                                         
- E totul în regulă ? o întrebai. Vezi că pericolul să fiţi excrocaţi 
este foarte mare !    
                                                                                                                        
- Da, am văzut și eu la televizor niște cazuri de înșelăciune. 
      -  Ai avut grijă cu notarul ? am întrebat-o .                                                                    
- Păi noi suntem cei care am găsit-o pe doamna notar, mi-a 
răspuns.   
- Un coleg de la facultate, mi-a povestit cum el, cu un prieten, 
și-au făcut firmă de imobiliare, imediat după revoluție și le-au 
luat la toți cei care au apelat la ei casele. Oamenii au avut 
încredere și și-au dat actele pentru a-și vinde proprietățile. Nici 
măcar nu le trecea prin cap că ar putea fi excrocați ! Numai în 
filme mai văzuseră așa ceva !       i-am povestit Isabelei. 
- Și acum, bănuiesc că, al tău coleg este foarte bogat, îmi spuse 
Isabela. 
- Nicidecum ! Prietenul a fugit cu toți banii câștigați, iar colegul 
meu a rămas cu   datorii de plătit, am lămurit-o eu imediat.  
                Paul și Isabela se întorseseră să viziteze casa. A doua 
zi trebuiau încheiate actele de vânzare–cumpărare. 
Isabela, trebuie să vorbim și cu vecinii, să vedem care este 
situația. Cu singura vecină pe care am văzut-o, nu putem 
discuta. Și proprietarii ne-au sfătuit să nu vorbim cu ea. Să 
vedem ce este cu ceilalți. Că de câte ori ne-am învârtit pe aici, 
nu am văzut nicio persoană, cu excepția vecinei ciudate de 
deasupra. Nu-i cam straniu ? spuse Paul.   
                                                                                                                  
Intrară pe ușa din față, în corpul de la stradă. Urcară scările la 
primul etaj și apăru o ușă metalică, proaspăt montată. O ușă 
identică cu cea de la apartamentul prezentat lor, de agentul 
imobiliar. Bucăți din foliile albastre care o ambalaseră  la 
transport erau prezente pe suprafața ușii, la fel ca la cealaltă. 
Bătură la ușă, sunară, dar nimeni nu le răspunse. La etaj, 
stupoare ! O ușă identică. Sunară, bătură la ușă. Din nou, niciun 
rezultat. Paul și Isabela erau atât de șocați, încât nu rostiră 
niciun cuvânt. Nici măcar părerile nu și le spuseră, așa cum 
făceau ei de obicei. Poate  pentru că își doreau atât de mult o 
casa a lor... Și până acum găsiseră numai excroci. Mama lui 
Paul a încercat de când era el student, să-i cumpere o garsonieră 
în București. Și nu reușise. Găsise fie persoane particulare, fie 

agenții, ce doreau numai să excrocheze. “Oare cum reușesc unii 
totuși,  să-și cumpere  în mod real, o casă sau un apartament ?” 
se întreba mereu Paul. “Probabil trebuie să o iei de la persoane 
cunoscute sau să ai cunoștințe serioase la agențiile imobiliare” , 
se gândea el. Unii au mai  reușit să facă tranzacții într-adevăr. 
Dar cât de mulți sunt cei care au luat țeapă ! Un coleg mai în 
vârstă de la facultate îi spuse că o fostă colegă, căsătorită cu un 
angajat la o televiziune au fost păcăliți și nu au putut rezolva 
nimic. Chiar vecina lor, directoare la un liceu a fost excrocată. 
A cumpărat apartament într-un complex rezidențial și a plătit o 
sumă mare din bani. Când a văzut că nu are șanse să se mute 
vreodată în apartament, a vrut să-și rezolve problema prin 
judecată. Dar tot demersul a fost inutil pentru că, contractul era 
atât de bine întocmit de avocații societății care vindea imobilul, 
încât aceștia, prin acte nu erau obligați să dea nimic, deși 
primiseră banii pe apartament.  
                Paul și Isabela  își cam luaseră gândul că își vor putea 
cumpăra vreodată propriul apartament. Și iată că totuși acum, se 
pare că a apărut ocazia unei tranzacții reușite. Paul a căutat din 
nou anunțuri imobiliare, forțat de situația existentă la căminul 
studenţesc în care locuiau, unde începuse renovarea completă. 
Asistenții și lectorii tineri, din provincie, erau cazați împreună 
cu studenții. Erau mulțumiți, pentru că plăteau mai puțin decât 
erau chiriile obișnuite și în plus se simțeau încă studenți. Acum, 
trebuiau însă să-și găsească urgent unde să se mute. Odată cu 
criza financiară toate căminele studențești și ale liceelor 
primiseră fonduri uriașe pentru renovare. Și toate bineînțeles au 
fost închise. “Așa că, această ocazie”, gândi Paul,  apărea la 
momentul potrivit.  
                                                                                                                      
Isabela și Paul coborâră și apoi merseră în corpul al doilea, unde 
se afla apartamentul lor. .                                                         
 - Hai să încercăm la clădirile vecine, spuse Paul.                                        
Ieșiră amândoi în stradă și văzură școala, din vecinătatea 
imobilului.                                                                                            
- Încercăm aici ? întrebă Paul. Și se îndreptară amândoi către 
intrare. În ușă erau două femei, între două vârste. 
- Dacă nu vă supărați, știți cumva situația cu imobilul vecin ? 
întrebă politicoasă Isabela. Urmează să cumpărăm un 
apartament din spate. Am plătit și avansul,  spuse ea voioasă, 
neputând să-și ascundă bucuria. 
                                                                                            
 – Eu  lucrez de mulți ani în școala aceasta – îi spuse una dintre 
femei. Imobilul a fost în litigiu și a fost câștigat în instanță de 
un bătrân, care se pare că a fost proprietar înainte. Chiriașa a 
deschis și ea proces, dar se știe că a pierdut. Moșul avea două 
fete. Prima a luat partea din față. Cealaltă nu știu ce a făcut. 
Ceea ce știu că nu este în regulă, este faptul că moșul trăiește iar 
ele l-au declarat mort, pentru a face actele pe numele lor. În 
realitate, pe un apartament din casă, parcă pe cel din spate, 
există uzufruct. Pe bătrân l-au internat  într-un  azil din 
apropierea Bucureștiului. 
       Paul și Isabela se gândiră imediat că era vorba de 
apartamentul lor . 
-  Pe al nostru s-a făcut uzu fructul  !  glăsuiră ei deodată. 
- Spune-ți, vă rog, proprietarul este cel căruia i-a fost 
naționalizată casa ? întrebă curioasă Isabela. 
- A, nu ! îi răspunse femeia mai învârstă. Proprietarul a fost 
mare securist la viața lui ! Când comuniștii au preluat puterea 
avea numai patru clase primare. Era un simplu tâmplar. Dar 
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regimul avea nevoie de oameni ca el. Bărbatul i-a ajutat să 
pedepsească dușmanii de clasă. Drept răsplată a fost făcut rapid 
colonel. Pentru serviciile sale, a primit în proprietate această 
casă, dupăce a fost naționalizată. Nu oricine primea o casă atât 
de mare  ! Despre adevăratul ei proprietar nu se mai știe nimic. 
Mai mult ca sigur a murit…  
Dar copii, nu a avut ? Poate că revendică ei casa, întrebă Paul. 
Eeee…Cu ei este poveste veche. Proprietarul a avut un fiu la 
care ţinea foarte mult. Când acesta era la facultate s-a 
îndrăgostit de o colegă, fiica unui preot şi a vrut să se 
căsătorească. Părinții însă s-au împotrivit vehement  ! Spuneau 
să-și aleagă o fată din popor, dacă vrea să aibă viitorul asigurat. 
Așa poate reușeau să-și salveze și casa. Fetele muncitorilor și 
ale țăranilor erau înscrise la facultate imediat. Chiar fără să fie 
absolvente de liceu. Făceau în loc Facultatea Muncitorească. 
Fiica preotului, degeaba era inteligentă și învăța foarte bine. 
Pentru cei ca ea existau foarte puține locuri la facultate. 
Concurenții erau câte zece pe un loc. Și chiar dacă absolvea 
facultatea, tot greu ar fi dus-o. Tânărul însă nu a ascultat. O 
iubea prea mult pe Alina. S-au căsătorit fără să aştepte 
consimţământul părinţilor. Şi atunci în prima seară, după ce şi-a 
anunţat părinţii de căsătorie, s-a întâmplat ceva teribil. Noaptea, 
în timp ce tinerii îndrăgostiţi dormeau, au fost uciși în somn, cu 
multe lovituri de ciocan... De atunci se spune că, casa este 
bântuită de stafii. Se aud permanent strigăte înfiorătoare, 
disperate în noapte…  
Ce tragedie ! exclamară uimiți Paul și Isabela. Mulțumim mult 
de tot pentru informaţii ! spuseră în cor Paul și Isabela.   
“Ce ciudat ! “ gândi Paul. “De ce povestirea a fost un șoc pentru 
el ? Un șoc care parcă l-ar fi scos dintr-o amnezie. De ce avea 
sentimentul că ceea ce i se povestise cunoștea demult ? Poate 
pentru că și el pățise același lucru ?  Părinții s-au opus căsătoriei 
cu Isabela . Ar fi vrut-o de noră pe fata unui securist , vecin de 
bloc. Dar nu era atât de frumoasă și inteligentă ca Isabela. În 
plus, atunci înainte de 1989, fata securistului nu mai studiase 
nimic după opt clase. Și nici nu avea șanse să mai facă școală 
vreodată. După revoluție însă, securistul i-a aranjat fetei liceul 
la seral și chiar diploma de facultate, una particulară, deschisă 
într-o garsonieră, de către unul dintre cei cu care colabora la 
Securitate. Apoi. Cu bani, , fiica sa a fost angajată imediat la 
Procuratură.  
       Paul se gândi că, poate cu relațiile securistului n-ar fi dus-o 
acum atât de rău la facultate. Șeful de catedră actual era făcut 
profesor universitar de către comuniști, din simplu muncitor. 
Când a fost el student, era cel mai slab profesor din 
Universitate. Avea însă activitate intensă ca turnător la 
Securitate Și ca urmare, acum, numai el a rămas dintre cei 
vechi. Cei mai buni din punct de vedere profesional au plecat pe 
alte tărâmuri mai bune -  sau au emigrat în străinătate sau au 
decedat, de bătrânețe ... Șeful de catedră și-a angajat la 
universitate fiica, ginerele, pe cei doi fii ai săi și soția. Cu fiul 
cel mare, Andrei, Paul a fost coleg. Era printre ultimii din an. 
De abia lua examenele, la restanțe. Dar dacă Andrei are ca șef 
propriul părinte, bineînțeles că a trecut rapid, fără eforturi, pe 
postul de conferențiar...  
          Paul credea că prietenul său Mihai, o duce mai bine, 
pentru că este la altă catedră. Și deoarece șeful său de catedră nu 
și-a adus familia. L-a lămurit însă Mihai că nu stă mai bine 
decât el. Domnul profesor, șef de catedră are alte slăbiciuni. Și-
a adus iubiții, pe care i-a promovat în funcții. Pe Mihai, pentru 

că a fost șef de promoție nici nu-l suportă. Paul l-a întrebat 
odată curios, dacă iubiții erau singuri. Și a aflat ceva 
surprinzător! Toți erau căsătoriți, cu copii, la fel ca și domnul 
profesor, de fațadă ! Nimeni să nu  bănuiască nimic. Și totuși 
mulți cunosc adevărul... 
           Gândurile i-au fost întrerupte de glasul melodios al 
Isabelei .                                                                     
- Oare ce este uzufructul  ? îl întrebă ea.                                                                               
- Hai să o întrebăm pe notăriță, că doar noi am găsit-o, spuse 
Paul.                                                                                                              
-  Să o întrebăm la telefon ! zise Isabela. 
Dar mai întâi să vorbim cu agentul imobiliar. Apoi, mergem la 
Primăria de sector să vedem dacă este înregistrat decesul 
bătrânului.                                                                     
   Paul luă mobilul și formă numărul . 
Bună ziua, suntem perechea cu casa de vânzare. Am aflat că 
bătrânul proprietar nu este mort. Mergem la Primărie să 
verificăm. 
Da, trăiește ! Dar nu cumva să mergeți pe urme ! le spuse cu 
glas amenințător agentul. Dacă mai verificați ceva, o încurcați 
cu noi !  Vorbim mâine la notariat, când ne vom  întâlni !  și 
închise nervos telefonul.                                                                             
Paul rămase ca trăznit. 
Hai să vorbim și cu notărița , îl încurajă Isabela.                                                   
- Bună ziua, doamna notar, suntem cei cu apartamentul din 
casă, programați pentru mâine. Am aflat că există uzufruct pe 
proprietate. Ce înseamnă acest lucru ? Primul proprietar mai 
trăiește, deși a fost declarat mort, de către fiice.                                                                                            
Dacă există uzufruct, contractul de vânzare-cumpărare nu mai 
are nicio valoare. Dar cred că bătrânul este mort. Și dacă nu 
este, dacă ei au acte de deces, atunci ce mai contează ? Oamenii 
sunt tari, cu multe proprietăți, rezolvă ei totul ! Rămâne să ne 
întâlnim mâine să încheiem actele, le spuse femeia poruncitor. 
Nu accept să renunțați sub nicio formă ! Dar cine v-a spus ? 
Chiar agentul imobiliar ! răspunse Isabela. 
Cred că notărița îl sună  pe agentul imobiliar și-i spune că știm 
de bătrân că trăiește, și-l învață să mintă.  Să nu mai recunoască 
că-i viu, spuse Paul. 
 Paul şi Isabela se întoarseră în apartament. Își aduseseră deja o 
parte din lucruri, pentru că proprietarii le-au spus că se pot 
muta. Plătiseră deja avansul. Și cum erau presați de faptul că la 
cămin începuseră lucrările de renovare, nu au stat prea mult pe 
gânduri. Şi Paul, în seara aceea avu o idee trăznită. 
Hai să rămânem peste noapte aici ! Avem fotoliile şi alte lucruri 
pe care le-am adus. Ce bine că fiul doamnei ne-a lăsat să le 
aducem !  Sunt cam obosit după ziua de astăzi ! Am avut o zi 
grea la facultate ! Ce spui ? propuse Paul. 
Bine, dacă vrei tu, acceptă Isabela. Măcar să vedem ce 
cumpărăm. Dar oare este în regulă ? Stai puțin, hai să ne uităm 
pe actele de precontract. Cum se numea cel la care bătrânul 
vânduse prima dată apartamentul ? 
Uite numele soției lui,  Madelene. Nu spunea doamna de la 
școală că una din fiice era Mady ? A vândut apartamentul la 
ginere ! spuse Isabela. 
Să vedem cine a întocmit actul de vânzare-cumpărare. Mai mult 
ca sigur că este mort, spuse Paul. Și deschise laptop-ul să afle. 
Da, notarul este decedat ! Și următorul act ? Doar nu este și al 
doilea notar mort, cel care a încheiat vânzarea de la ginere la 
doamna cea măslinie, exclamă el exaltat.  
     Continuă cu înfrigurare pe internet. 
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Și al doilea este sigur mort, îi spuse Isabela. Este foarte clar. 
Actele nu sunt  în regulă. 
Isabela, e mort și al doilea ! E o femeie notar, de fapt
cu glas tare Paul. 
Iar am dat de o excrocherie, spuse Isabela dezamăgită. Mâine 
dimineață ne luăm lucrurile de aici. Și anulăm vânzarea
chiar acum pe șoferul care ne-a ajutat să ducem lucrurile.
Adormiră rapid, necăjiți, după ziua obositoare pe care o avu
La ora unu noaptea însă au fost treziţi de ni
înfiorătoare. Isabela începu să tremure. 
Stai fără frică, eşti cu mine, îi spuse Paul. Dar şi pe el îl 
trecuseră fiori reci prin corp. Ochii se îndreptară rapid spre 
ciocanul pe care-l văzuse aruncat atunci când vizitaseră prima 
dată casa, ca spre o soluţie. ..  
Oare ce o fi ? întrebă în şoaptă, speriată Isabela. 
Poate stă vreo nebună în clădirea de vizavi, o lini
      Dar strigătele se auziră mai puternic, mai înfiorător. 
Povestea cu stafiile nu o crezuseră deloc, dar acum...
Poate stă cineva la mansardă ! Acolo unde era o u
nouă, la fel ca a noastră și la fel ca cele din toată casa.
Dar groaznica poveste...  şopti Isabela, tremurând de frică
Ei, tu mai crezi în poveşti ? încercă să zâmbească Paul. Dar 
surâsul lui era forţat, limitat de frică.  
............................................................................ 
       Dimineaţa , la zece mă sună telefonul . 
- Sunt eu, Maria ! Scuză-mă, ştii ceva de Isabela ? Nu o găses
de aseară, nici pe ea nici pe Paul. Am fost de dimineaţă pe la ei 
şi nu mi-au răspuns l Nici la telefon nu răspund ! Nici unul, nici 
celălalt ! spuse îngrijorată femeia. 
        Maria era mama Isabelei, medic, ca și fiica sa. 
Am înţeles că au rămas în apartamentul din casa pe care doreau 
s-o cumpere !  M-a sunat Isabela aseară, răspunsei.
Da, dar de ce nu răspund acum la telefon ? întrebă femeia. 
Nu ştiu, mai încearcă!  Încerc şi eu !  i-am spus. 
Ai totuşi puţin timp ? mă întrebă disperată Maria.
Am cursuri cu studenţii de la ora 11, i-am răspuns.
Te rog, vino cu mine până la apartament ! mă rugă ea.
Bine, acceptai eu. 
             După o oră eram pe străduţă. Strania casă îmi părea un 
loc imposibil de definit geometric în coordonate x, z, y, 
accesibilă doar prin introducerea unui cod secret pe care doar 
unii îl cunosc. Și ciudatele uși metalice, identice...Totuși curând 
apăru faţada casei. Maria mă aștepta la intrare. Am intrat în 
curtea mică şi am deschis uşa corpului interior al clădirii. Am 
urcat scara elicoidală până la etajul unu şi în faţă apăru uşa 
metalică, proaspăt montată, pe care mai stăteau încă agăţate 
bucăţi transparente de folii albastre. Am bătut, am sunat şi... 
linişte. Atunci Maria a pus mâna pe clanţă şi uşa s
uşor. Un ciocan scăldat în lichid roşu ca sângele era aruncat în 
drum. Pe canapea Paul şi Isabela erau cufundaţi în dulcele somn 
al nemărginirii. Pe cearceafurile albe,  parcă aruncase cineva 
petale de maci roșii ca focul. Păreau pictate de cineva într
culoare intensă, purpurie,  roşie ca sîngele... 
                 Maria leşină în faţa mea. Am luat atunci telefonul 
am sunat. 
                   Un şuierat prelung, sfâşietor, ca un bocet disperat  
pătrunde adânc sufletele celor aflaţi pe aripile bulevardului din 
centrul Bucureştiului. Fiecare părticică a corpului  tresare. Fiori 
reci parcurg succesiv, fiecare centimetru al coloanei vertebrale. 
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Nu este de glumit cu 
 

Bibl. Elena OLARIU 
 

NU este de glumit cu albul. Necesită sacrificu din partea 
naturii… Mereu, alergăm după himere, uităm să ne mai 
închinăm sau – din fugă, facem o cruce rapidă şi, ne continuăm 
drumul; mai scurt sau mai lung… 

Mai scurt pentru că în setea de îmbogăţire rapidă, nu mai 
acumulăm informaţia sau receptăm doar ceea  ce intereseazî mai 
mult. Nu mai digerăm, nu mai cernem binele de rău, nu 
regretăm când voit sau nu aducem ofense celuilalt
continuăm drumul ca şi cum totul este normal, totul  depinde de 
noi. 

Nu este de glumit cu albul ! Cândva, cu peste o mie de 
ani în urmă, în China, o fetiţă de 12 ani a fost  acuzată pe 
nedrept şi condamnată  la moarte : ardere pe rug

Nici o lege pământească nu a  solvat
nici o lege omenescă nu a crezut-o.  Atunci a apelat la legea 
divină. Când flăcările îi  mistuiau trupul, într
– ultimul strigăt, poate de desnăpdejde, se auzeau cuvintele 
împletite cu limbile de foc, limbi albe, albastre, roşietice
voi fi vinovată, să mă mistuie   flăcările acestea iar de nu, legea 
divină să mă răzbune : să ningă în toiul veri

Mulţimea, adunată ca la piaţă, a  auzit, a murmurat, a 
amuţit şi abia în mijlocul verii  când cireşii, caişii şi alte poame, 
plini de roadă, s-au trezit peste noapte îmbrăcaţi în hlamida albă 
a zăpezii, muritorilor străpezindu-li-
atunci li s-a  trezit somnul raţiunii : fătuca aceea de numai  
doisprezece ani nu fusese  vinovată. Iar Dumnezeu le arătase 
muritorilor că legea omenească nu  fusese  corectă…

Nu este de glumit cu albul…  Mă duce gândul la zăpada 
de peste  şaizeci de centimestri prin unele zone ale  Moldovei. 
Copacii, unii în floare, alţii începând a
gata să  le plesnează bobocul alb-sidefat, nucul care
floarea ciucure de curcan, anul acesta doar privind la ramurile  
bogate şi umbroase, la salcâmii ale căror vlăstari cruzi s
înnegrit, de ce nu la florile culcate la pământ de greutatea prea 
glerei hlamide albe… 

Nu este de glumit cu legea divină
din partea naturii. Dar. Natura suntem noi. Toţi. Noi modificăm 
forma pomilor, noi curăţăm via, nou arăm pământul şi semănăm 
duminica, noi facem brazdă  adâncă între semeni, între fraţi 
ucigându-ne, noi uităm  de străbuni şi împărţim pământul de 
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parcă ar fi al nostrum, noi uităm de Dumnezeu. 
Domnului. Şi primim, cu asupra de măsură, de la soartă ceea ce 
oferim: nimic ! 

Să ne întoarcem – cât mai este vreme la Iubire
părinte, de fraţi, de semeni – de aproapele ; să ne întoarcem la  
Legea divină, Dumnezeu să ierta – ca  întotdeauna,  greşalele 
noastre ; suntem copii şi Palma Sa poate mângâia la fel de bine 
ca şi atunci când, copilăreşte vorbind, greşim. Să îngenunchem 
mai des în rugăciune şi să mulţumim  că nu am fost loviţi mai  
tare. Căci, nimic din ce-i al nostru nu-i al nostru….
                      

Experţii au descoperit că până şi bacteriile 
pot comunica prin impulsuri electrice

Cercetătorii au descoperit că bacteriile sunt mult mai 
organizate decât s-a crezut până acum. 

acteriile sunt deja un mare pericol pentru oameni (şi 
pentru aproape tot ce nu este bacterie de altfel), din ce în 
ce mai multe specii de microbi devenind rezistente la 

antibiotice. 

Mai rău, savanţii au mai descoperit nişte aspecte uimitoare 
despre organismele aparent simple pe care le numim generic 
bacterii. Cireaşa de pe tort o reprezintă faptul că îşi transmit 
impulsuri electrice pentru a recruta alte specii în comunităţile 
lor. 

Aceasta este concluzia unei noi cercetări asupra biofilmelor 
stratul subţire de celule format atunci când bacteriile se lipesc 
de o suprafaţă. Acestea se găsesc în diverse locuri, de la placa 
dentară la suprafaţa rocilor, reprezentând un motiv particular de 
îngrijorare pentru cercetători din cauza diversităţii compozi
acestora. Bacteriile nu atrag o singură specie, ci o sumedenie, 
ceea ce le face pe toate la un loc rezistente la orice chimicale şi 
antibiotice. 

Se estimează că biofilmele sunt responsabile pentru mai mult de 
80% dintre toate infecţiile din trup. 

O echipă de cercetători de la Universitatea California, San 
Diego, a descoperit că bacteriile din biofilme trimit impulsuri 
electrice în afară cu scopul de a recruta noi indivizi. „
fel, bacteriile din biofilme pot exercita un control dinamic şi de 
la distanţă asupra celulelor care nu fac parte din comunitate”,
explică Gurol Suel, cercetătorul care a condus acest studiu.

Acest studiu este asociat cu altul, realizat de aceeaşi echipă, în 
care au descoperit că bacteriile comunică între ele prin 
impulsuri electrice, asemeni neuronilor. Pori mici permit 
bacteriilor să transmită molecule care să călătorea
organismelor acestora. În acest fel, ionii de potasiu pot trece 
prin tot biofilmul. S-a observat că bacteriile din centru trimit 
astfel de impulsuri atunci când au un deficit de nutrienţi, 
încetinind creşterea bacteriilor din exterior care con
mult. De asemenea, aceste „canale de comunicaţie” cu ioni de 
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Știai că limba are amprentă, despre viteza 
strănutului sau că… femeile clipesc de 

două ori mai mult decât barba

         Organismul uman este o maşinărie perfectă. Nu avem
nici o piesă în plus. Fiecare “rotiţă” este la locul ei cu un rol 
mai mult sau mai puţin cunoscut, dar niciodată fără rost.

ată, însă, câteva curiozităţi pe care nu le afli la ora de 
biologie şi pe care le ştiu puţini oameni, toate legate de 
corpul nostru.  

 
1. Amprenta de pe limba  
Nu scoate limba dacă vrei să-ţi ascunzi identitat
în cazul amprentelor digitale, toată lumea are şi o amprenta 
linguală unică!  
2. Năpârleşti  
Animalul de casă nu e singurul care are o problema de 
năpârlire. Oamenii pierd aproximativ 600 000 particule de piele 
în fiecare ora. Astfel se adună cam 75 g în fiecare an. 
3. Câte oase ai ?  
Un adult are mai puţine oase decât un bebeluş. Ne începem 
viaţă cu 350 oase, dar deoarece oasele fuzionează în timpul 
creşterii, sfârşim prin a avea doar 206 la vârstă adultă. 
4. Intestine lungi  
Intestinul subţire este de aproximativ 4 ori mai mare decât 
înălţimea persoanei. Dacă nu ar fi extrem de înfăşurat, lungimea 
să de aproximativ 7 metri, nu ar încăpea în cavitatea 
abdominală, şi am face mizerie în jurul nostru… 
5. Bacteriile  
Acum chiar că ţi se va ridică părul pe spinare: fiecare 
centimetru pătrat de piele aparţinând corpului uman este populat 
cu 32 milioane bacterii, însă, din fericire, majoritatea sunt 
paşnice.  
6. Sursă mirosului corporal  
Sursă subsuorilor sau a picioarelor urat mirositoare este 
transpiraţia. O pereche de picioare are 500.000 glande 
sudoripare, care produc peste 500 ml transpiraţie zilnic. 
7. Viteză strănutului  
Aerul care iese în timpul strănutului poate avea până la 250 
km/h, iată deci un motiv bun pentru a-ţi acoperi nasul şi 
când strănuţi sau pentru a te feri când te simţi ameninţată. 
Strănutul părăseşte cavitatea bucală cu viteză de aprox. 250 
km/h, de aceea el este foarte periculos în condiţiile în care 
persoană care strănută încearcă să îl controleze. 
Dacă strănutul este prea puternic, această îşi poate rupe o 
coasta. Dacă se încearcă reţinerea strănutului, în creier sau în 
măduva spinării se poate sparge vreo venă, fapt care poate avea 
consecinţe letale. Dacă persoană se forţează să îşi ţină ochii 
deschişi, aceştia pot ieşi din orbite.  
8. Distanţă parcursă de sânge  
Sângele călătoreşte mult prin corp. În fiecare zi, el străbate 
96.000 km prin vasele sangvine din corp, iar inima pompează 

I

literaturliteraturliteraturliteratură    

Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017 

potasiu sunt folosite la recrutarea noilor bacterii, întrucât s-a 
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zilnic 7600 kg sânge prin aceste vase.  
9. Cantitatea de salivă  
S-ar putea să nu vrei să înoţi în scuipat, însă dacă l-ai păstra pe 
tot, ai putea! Într-o viaţă, o persoană produce aproximativ 
25.000 litri de salivă, destul pentru a umple două piscine!  
10. Cât de tare sforăi ?  
Până la vârstă de 60 ani, 60% dintre femei şi 40% dintre bărbaţi 
vor sforăi. Nivelul de zgomot produs de sforăit poate varia de la 
60 până la 80 decibeli, asta înseamnă că se aude că şi cum ai 
sparge un zid de beton cu bormaşina. Zgomotele de peste 85 
decibeli sunt considerate periculoase pentru urechea umană.  
11. Culoarea părului şi bogăţia să  
Blondele se pot distra sau nu mai mult, dar cu siguranţă au mai 
mult par. Culoarea părului depinde de densitatea să, iar blondele 
(naturale) sunt în vârful listei. În general, capul uman numără 
100.000 foliculi piloşi, fiecare dintre ei fiind capabil să producă 
20 fire de par pe durata de viaţă a unei persoane. Blondele au 
aproximativ 146.000 foliculi, brunetele 110.000 foliculi, fetele 
cu părul şaten au chiar 100.000, iar roşcatele sunt cele mai 
dezavantajate, cu numai 86.000 foliculi.  
12. Câte mirosuri reţii ?  
Nasul omului nu este la fel de sensibil că cel al câinelui, însă îşi 
poate aminti 50.000 mirosuri diferite.  
13. Creşterea unghiilor  
Dacă îţi tăi unghiile de la mâini mai des că pe cele de la 
picioare, e normal. Unghiile care sunt expuse şi care sunt 
folosite cel mai des cresc mai repede. De asemenea, unghiile 
cresc mai repede la mâna cu care scrii şi la degetele mai lungi. 
În medie, unghiile cresc cu aproximativ 2,5 mm în fiecare luna.  
14. Greutatea capului  
Nu e de mirare că bebeluşii nu reuşesc să-şi ţină capul în 
primele luni de viaţă: capul uman reprezintă 1/4 din lungimea 
noastră totală la naştere, şi numai 1/8 din această la vârstă 
adultă.  
15. Nevoia de somn  
Omul poate rezistă fără somn destulă vreme, însă 11 zile îi sunt 
fatale. După 11 zile de nesomn, vei adormi… pe vecie!  
16. De ce plângi de fericire ?  
Experţii nu ştiu sigur de ce, însă au o pistă. Se pare că râsul şi 
plânsul sunt reacţii fiziologice similare: ambele apar în situaţii 
emoţionale puternice, şi nu se pot opri atunci când vrem noi. 
Noi asociem plânsul cu tristeţea, însă lacrimile sunt declanşate 
de o varietate de emoţii. Se pare că atât plânsul, cât şi râsul, pot 
uşura un eveniment stresant, contracarând efectele cortizonului 
şi adrenalinei. Aşadar, poţi să te consideri norocoasă dacă razi 
până-ţi dau lacrimile.  
17. De ce îţi dau lacrimile de la ceapă ?  
Atunci când tăi o ceapă, îi rupi celulele, eliberând enzime care 
produc un gaz, derivat de sulfoxid. Când gazul ajunge la nivelul 
ochilor, el reacţionează cu lacrimile şi produce o cantitate mică 
de acid sulfuric, provocând durere. Creierul le semnalează apoi 
glandelor lacrimale să producă mai multe lacrimi pentru a spală 
ochii de substanţă toxică. Cu cât tăi mai multă ceapă, cu atât se 
va produce mai mult acid sulfuric şi cu atât vei lacrimă mai tare. 
Reacţia chimică produsă la tăierea cepei este de fapt un 
mecanism de apărare al plantei, care a evoluat astfel pentru a se 
apară de dăunători. Pentru a lacrimă mai puţin, ţine ceapă la 
frigider înainte de a o tăia: temperaturile scăzute încetinesc 
eliberarea enzimelor.  
18. De ce îţi pocnesc articulaţiile ?  

În interiorul capsulei formate de articulaţii se află un lubrifiant, 
numit lichid sinovial, care conţine gaze dizolvate. Atunci când 
întinzi articulaţia, comprimă de fapt fluidul din interiorul ei, 
forţând gazele bogate în azot să plece din lichidul sinovial. 
Eliberarea „aerului” din capsulă articulatiei provoacă acel 
„trosc” pe care îl auzi. Odată ce gazele sunt eliberate, articulaţia 
devine mai flexibilă. Probabil că ai observat că articulaţia nu 
mai pocneşte o vreme, după ce ai auzit-o. Acest lucru se 
întâmplă deoarece gazele eliberate se resorb în lichidul sinovial 
în aproximativ 15-30 minute. Dacă îţi place să-ţi trosneşti 
articulaţiile degetelor, trebuie să ştii că acest lucru nu duce la 
artrită, dar poate duce la scăderea puterii în acea mâna.  
19. Ce provoacă pielea de găină ?  
Pielea de găină (numită şi piloerectie) se formează atunci când 
ţi-e frig sau frică. Muşchii de dimensiune mică de la baza 
fiecărui fir de par se contracta şi dau acea aparenţă de mini-
dealuri pe piele. Acest fenome era perfect justificat pe vremea 
strămoşilor noştri cu blană (?!), care reuşeau să prindă un strat 
de aer între peri, realizând astfel termoizolaţia. În plus, zburlirea 
părului avea un efect de intimidare pentru duşmani, făcând că 
omul să pară mai mare şi mai fioros (!). În ziua de azi pielea de 
găină nu mai are niciun sens, iar dacă vrei s-o eviţi îmbracă-te 
gros şi evita filmele de groază.  
20. De ce ţi se zbate ochiul ?  
Acest fenomen comun şi enervant poartă numele de miokimie, 
şi este probabil provocat de o anomalie a unui nerv. De 
asemenea, experţii cred că şi oboseală, stresul, alimentaţia de 
proastă calitate, alergiile, alcoolul şi cafeină cresc incidenţa 
fenomenului. Din fericire, acesta este un fenomen benign, ce 
trece în general de la sine.  
21. De ce ţi-e frig mereu ?  
Temperatura corporală este reglată în creier, mai precis în 
hipotalamus, care îi semnalează corpului să cedeze căldură pe 
vreme caldă şi să capteze căldură (să tremure pentru a provoca 
căldură în muşchi) pe vreme rece. Fierul joacă un rol în acest 
proces, aşa că oamenii care suferă de anemie au adesea senzaţia 
de frig. Circulaţia proastă (datorată hipertensiunii sau 
medicamentelor) pot lasă extremităţile fără căldură. De 
asemenea, hipotiroidia poate încetini metabolismul până în 
punctul în care corpul nu mai generează suficientă căldură. Un 
studiu recent a sugerat chiar că ar există o predispoziţie genetică 
în ceea ce priveşte toleranţă la frig. Ce poţi face? Mănâncă 
alimente bogate în fier (măruntaie, fasole, vegetale verzi) şi 
evita nicotină, care provoacă constricţia vaselor sangvine.  
22. Toţi copiii se nasc fără pistrui ?  
Copiii se nasc uneori cu semne, însă niciodată cu pistrui. Pielea 
produce pistruii făcând exces de pigment, că răspuns la 
expunerea solară. Pe măsură ce ne expunem la soare, ADN-ul 
celular începe să se distrugă, apărând pistruii. De aceea este 
bine să ne dăm cu crema cu factor de protecţie înalt (30) şi să 
mergem la dermatolog dacă observăm că ne umplem de pistrui.  
23. Ce provoacă furnicăturile ?  
Numite şi parestezii, furnicăturile şi amorţelile sunt provocate 
de fluxul sangvin redus către un nerv presat. Dacă stai prea mult 
într-o poziţie ciudată sau chiar şi cu picioarele încrucişate, poţi 
apasă pe un nerv îndeajuns de tare pentru a-i întrerupe 
comunicarea cu creierul, provocând „adormirea” picioarelor. 
Parestezia se simte în general în extremităţi (mâini, picioare şi 
glezne). Simplă modificare a poziţiei este de ajuns pentru a 
restabili comunicarea nervului cu creierul. Uneori, aceste 
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furnicături pot fi însă semn al unor boli serioase, precum 
diabetul sau lupusul, caz în care ele nu dispar la modificarea 
poziţiei corporale.  
24. Gumă de mestecat şi brânză îţi păstrează dintîi frumoşi ? 
De fiecare dată când mănânci, bacteriile din gură reacţionează 
cu mâncarea şi formează un acid organic ce duce la apariţia 
cariilor. Salivă diluează însă acest acid şi reuşeşte să 
contracareze procesul. Gumă de mestecat stimulează salivaţia, 
deci este benefică. În ceea ce priveşte brânză, grăsimile acesteia 
pot acţiona că o barieră protectoare pentru dinţi; ea conţine de 
asemenea calciu şi fosfaţi, care descurajează placă dentară şi 
întăresc dintîi. Că sfaturi preventive împotriva formării cariilor, 
ţine minte: limitează gustările între mese, mestecă gumă fără 
zahăr după mese şi termină-ţi masă cu câteva bucăţele de 
brânză.  
În plus iată şi rezultatetele unor statistici interesante: 
1. Oamenii cu mai multe aluniţe tind să aibă o viaţă mai lungă 
decât cei fără aluniţe.  
2. Dacă te gândeşti la muşchii tăi poţi deveni mai puternic. 
3. Parfumul de grapefruit le face pe femeile de vârstă a două să 
pară cu şase ani mai tinere în ochii bărbaţilor. Efectul nu este 
reciproc, iar parfumul de grapefruit nu are niciun efect asupra 
modului cum femeile percep bărbaţii de vârstă a două. 
4. Cei mai tineri părinţi din lume aveau 8 şi 9 ani şi au trăit în 
China, în anul 1910.  
5. Cu cât este mai rece camera în care dormi, cu atât există mai 
multe şanse să ai un coşmar.  
6. Există mai mulţi oameni în viaţă astăzi, decât au murit 
vreodată.  
7. Părul femeilor are jumătate din diametrul părului bărbaţilor. 
8. Femeile clipesc de două ori mai mult decât bărbaţii. 
9. O persoană normală care se lasă de fumat va avea nevoie de 
un somn mai scurt cu o ora.  
10. Râsul micşorează nivelul hormonilor stresului şi întăreşte 
sistemul imunitar. Copiii de şase ani rad în medie de 300 de ori 
pe zi. Adulţii rad de la 15 la 100 de ori pe zi.  
11. Oamenii inteligenţi au mai mult zinc şi cupru în 
componentă părului.  
12. Inima umană creează destul de multă presiune în timp ce 
pompează, astfel încât sângele poate tasni peste 9 metri! 
13. Energia pe care o generează creierul nostru echivalează cu 
cea generată de un bec de 10 watti. Chiar şi atunci când 
dormim, creierul nostru generează energia echivalentă a unui 
bec mai mic. Aşadar, acel desen amuzant care ilustrează fiinţă 
umană în timp ce a găsit o idee formidabilă, nu este deloc prea 
departe de adevăr.  
14. Creierul este mai activ noaptea decât în timpul zilei. 
15. Creierul nu simte durere fiindcă el nu are receptori ai 
durerii.  
16. Unghia care creşte cel mai repede este cea de la degetul 
mijlociu. Iar unghia mijlocie de la mâna ta dominantă creşte cel 
mai repede dintre toate.  
17. Ciclul de viaţă al unui fir de par uman este între 3 şi 7 ani. 
18. Părul uman este foarte rezistent. În afară de faptul că este 
inflamabil, prul uman se dezintegrează foarte-foarte greu. Părul 
nu poate fi distrus de frig, schimbări climatice, apă sau alte forţe 
naturale şi este rezistent la o gama foarte largă de acizi şi 
chimicale corozive.  
19. Acidul din stomacul tău este suficient de puternic încât să 
dizolve o lama de ras. Acidul clorhidric care se regăseşte în 
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19. Acidul din stomacul tău este suficient de puternic încât să 
dizolve o lama de ras. Acidul clorhidric care se regăseşte în 

stomac poate să dizolve mai multe tipuri de metal, nu doar pizza 
pe care ai mâncat-o la cină.  
20. Ceară din ureche este necesară pentru sănătatea urechii. În 
timp ce mulţi oameni o consideră dezgustătoare, această este de 
fapt foarte benefică sistemului de apărare al urechii,
interiorul urechii de bacterii, fungi, murdărie şi insecte. Curată 
şi lubrifiază canalul urechii.  
21. Copiii se nasc mereu cu ochii albaştri. Melanină din ochii 
unui nou-născut are mereu nevoie de timp pentru a se închide, 
prin expunerea la ultraviolete, dezvăluind mai târziu adevărată 
culoare a copilului.  
22. Fiecare om şi-a petrecut aproximativ jumătate de ora că o 
singură celulă.  
23. După ce mănânci prea mult, auzul tău scade. 
24. Femeile au un miros mai dezvoltat decât bărbaţii. 
25. Nasul tău poate reţine peste 50,000 de mirosuri diferite. 
26. Ochii, nasul şi urechile noastre îşi modifică dimensiunile în 
mod continuu pe parcursul vieţii.  
27. Lunea este ziua din săptămâna când creşte riscul atacului de 
cord. Un studiu de 20 de ani din Scoţia a găsit faptul că lunea 
mor cu 20% mai mulţi oameni, decât în orice altă zi a 
săptămânii. Cercetătorii au argumentat că această ar avea 
legătură cu stresul întoarcerii la serviciu, după prea multă 
distracţie.  
28. Un om poate trăi între o luna şi două
cu apă în funcţie de grăsimile din corpul sau şi alţi factori. 
29. Peste 90% din boli sunt cauzate de stres. 
30. Până la vârstă de 60 de ani, majoritatea oamenilor îşi pierd 
jumătate din papilele gustative. 
surse: domnulbubu.blogspot.ro, ziarulevenimentul.ro

                      

 „Spălarea creierelor se realizează acum 
prin mijloace blânde”

 

           „Generația fără identitate. Un psiholog
american a cercetat maladia acestui tipar uman prin ceea ce 
el a denumit „sand-box syndrom” 
nisip – , adică inducția la scara popoarelor a unor modele de 
viață care amestecă uitarea de sine cu stări ludice capabile 
să anuleze percepția realistă și gravă, matură a lucrurilor”

„Asemenea scheme de viață „în alianţă cu răul pot energiza 
rebeliunea dezordonată a lumii”, ne previn doi sociologi cre
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interiorul urechii de bacterii, fungi, murdărie şi insecte. Curată 

21. Copiii se nasc mereu cu ochii albaştri. Melanină din ochii 
născut are mereu nevoie de timp pentru a se închide, 

raviolete, dezvăluind mai târziu adevărată 

a petrecut aproximativ jumătate de ora că o 

23. După ce mănânci prea mult, auzul tău scade.  
24. Femeile au un miros mai dezvoltat decât bărbaţii.  

l tău poate reţine peste 50,000 de mirosuri diferite.  
26. Ochii, nasul şi urechile noastre îşi modifică dimensiunile în 

27. Lunea este ziua din săptămâna când creşte riscul atacului de 
oţia a găsit faptul că lunea 

mor cu 20% mai mulţi oameni, decât în orice altă zi a 
săptămânii. Cercetătorii au argumentat că această ar avea 
legătură cu stresul întoarcerii la serviciu, după prea multă 

28. Un om poate trăi între o luna şi două luni fără mâncare, doar 
cu apă în funcţie de grăsimile din corpul sau şi alţi factori.  
29. Peste 90% din boli sunt cauzate de stres.  
30. Până la vârstă de 60 de ani, majoritatea oamenilor îşi pierd 

ziarulevenimentul.ro 

„Spălarea creierelor se realizează acum 
prin mijloace blânde” 

 Marcel BĂRBĂȚEI 

 

ția fără identitate. Un psiholog umanist 
american a cercetat maladia acestui tipar uman prin ceea ce 

box syndrom” – sindromul cutiei de 
ția la scara popoarelor a unor modele de 

ță care amestecă uitarea de sine cu stări ludice capabile 
ția realistă și gravă, matură a lucrurilor”. 

ță „în alianţă cu răul pot energiza 
rebeliunea dezordonată a lumii”, ne previn doi sociologi creștini 
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americani. Un fel de puteri decăzute au pus stăpânire pe stările 
sufletești ale prea multora. Asemenea puteri sunt asemenea 
stihiilor, de la duhul banilor la duhul trufiei, al egoismului fără 
margini, al îndreptățirii fără temei, al închipuirii, debilitează 
lumea și viața, ne fac incapabili să reacționăm la nihlismul și 
anarhia acestui veac, să recuperăm sensul pozitiv al existenței. 
Duhul urât al banilor deformează ființa colectivă după ce abia s-
a ieșit dintr-o altă teribilă deformare indusă în lume de doctrina 
comunistă” 

„Duhul destrămării ludice, al plăcerilor și pornografiei este una 
dintre cele mai teribile amenințări ale omului. Un scriitor 
britanic, Aldous Huxley, a profetizat emergența unui altfel de 
stat în istorie pe care l-a numit „stat magic”, în care „spălarea 
creierului nostru” se realizează „prin mijloace blânde”, precum: 
cultivarea unei sexualităţi deșănțate, forme de viață care „excită 
simţurile şi imaginaţia”, cultivarea iluziei puterii, a unei „plăceri 
ce zguduie simţurile şi mintea până la epuizare” 

„Minorităţile aliate cu un anume tip de aparat statal reuşesc să 
conteste, să răstălmăcească definiţii paradigmatice ale 
popoarelor şi să impună alte definiţii care creează confuzii, 
coboară tiparele fondatoare ale vieţii comune la un talmeş-
balmeş noţional ce reaminteşte promiscuitatea babeliană” 

„Doctrina lansată de preşedintele Truman, conform căreia 
bunăstarea materială e totul şi esenţa libertăţii este accesul la 
prosperitate materială şi nimic altceva, ca şi comunismul lui 
Marx şi Lenin, că mâncarea este totul şi religia este opiu pentru 
popoare, au contribuit deopotrivă la dezarmarea etnoistorică a 
generaţiilor noi, postbelice şi deci a popoarelor în faţa unor 
asemenea promisiuni” 

– Ilie Bădescu 

–Asistăm domnule profesor, din nou, la un act de „epurare” 
a intelectualilor români neînregimentaţi, urmându-se tipicul 
anilor ’50? 

– Mi-e teamă că da. Noul ciclu politic al României, cel 
postdecembrist, a început printr-o operație de marginalizare 
teribilă a așa numitei generații Labiș, iar unii dintre aceștia au 
fost chiar supuși unui tip aparte de epurare: instituții, reviste, 
edituri, au fost fie desființate, fie refondate, cu alte colegii, altă 
listă de personal, alte grupări, ceea ce i-a plasat pe mulți în afara 
„instituției”. Un caz aparte, de o dramatică celebritate, a fost 
acela al scriitorului Dinu Săraru, altul a fost al regretatului 
Mihai Ungheanu… Nu-mi permit să amintesc situația cu totul 
dramatică a unora dintre scriitorii de excepțională valoare, 
precum Paul Anghel, Ion Lăncrănjan, Eugen Barbu. 

A urmat un al doilea val de ostracizări care au culminat cu 
Raportul Tismăneanu în care au fost readuși pe liste scriitorii 
„proscriși”, pentru care s-au întocmit liste de eliminare, probabil 
încă operative. S-a declanșat operațiunea antiprotocronistă, de 
un primitivism care amintește „spiritul primar-agresiv” al 
Kominternului, a fost reinventat delictul de opinie, au fost 
etichetați oameni și opere, s-a încercat o eliminare în bloc 

precum a fost tentativa de a supune dezaprobării publice grupuri 
întregi sub eticheta de „generație expirată”, deși cei loviți cu 
pietre proveneau din generații diferite, de la vrednicul de 
pomenire Patriarh Teoctist la cei ce abia încheiau al cincilea 
deceniu de viață. 

A urmat al treilea val de eliminări sub pretextul pensionărilor, 
ceea ce-a aruncat în afara instituțiilor personalități de 
remarcabilă valoare, pe care nu-mi îngădui să le nominalizez 
dorind să le respect nevoia de minimă discreție. Au fost 
dezgropate etichete cominterniste pentru a-i stigmatiza și a-i 
țintui pe liste cvasiconspirative pe cei suspectați de un 
sentiment național mai răspicat, ori de apartenență creștin-
ortodoxă. La etichetele de naționalist, național-comunist, 
ortodoxist, fundamentalist, legionar, securist, s-au adăugat 
etichete noi, precum cele de protocronist, dughinist-ortodoxist, 
după numele geopoliticianului rus Aleksandr Dughin, 
monoculturalist, această ultimă etichetă fiind menită a-i 
„deconspira” pe cei care, chipurile, ar fi promotorii unei singure 
culturi şi putem continua dacă vreţi… 

Multe dintre etichetele acestea au fost lansate din laboratoarele 
unor facultăți și universități prestigioase. Probabil că mulţi 
dintre cei care-și scriu astăzi memoriile detaliază fenomenul. La 
multe dintre sciziparitățile sociale şi politice, au fost adăugate 
altele cu scopul de a induce un fel de război al tuturor împotriva 
tuturor, o anarhie de mari proporții, pe orizontala și pe verticala 
societății și, dacă s-ar fi putut, să energizeze o demoniacă 
rebeliune a omului împotriva lui Dumnezeu. Ceea ce nu s-a 
reușit în vremea comunistă urma să izbândească acum: ridicarea 
unei majorități contra Bisericii, ceea ce ar fi fost mai mult decât 
o dezbisericire, adică semănarea unui indiferentism religios. 
Discuția este lungă fiindcă vremurile sunt teribil de posomorâte. 

– Ce modele vor fi create în schimb pentru o generaţie care, 
în principiu, ar trebui să revigoreze fibra acestui neam? 

– Ținta acestor vremuri este generația fără identitate. Un 
psiholog umanist american a cercetat maladia acestui tipar 
uman prin ceea ce el a denumit „sand-box syndrom” – 
sindromul cutiei de nisip – , adică inducția la scara popoarelor a 
unor modele de viață care amestecă uitarea de sine cu stări 
ludice capabile să anuleze percepția realistă și gravă, matură a 
lucrurilor. 

Asemenea scheme de viață „în alianţă cu răul pot energiza 
rebeliunea dezordonată a lumii”, ne previn doi sociologi creștini 
americani. Un fel de puteri decăzute au pus stăpânire pe stările 
sufletești ale prea multora. Asemenea puteri sunt asemenea 
stihiilor, de la duhul banilor la duhul trufiei, al egoismului fără 
margini, al îndreptățirii fără temei, al închipuirii, debilitează 
lumea și viața, ne fac incapabili să reacționăm la nihlismul și 
anarhia acestui veac, să recuperăm sensul pozitiv al existenței. 
Duhul urât al banilor deformează ființa colectivă după ce abia s-
a ieșit dintr-o altă teribilă deformare indusă în lume de doctrina 
comunistă. Marxiștii, cum remarcă un filosof modern, Karl 
Popper, sunt iubitori de violență, la Lenin aceasta fiind 

psihologiepsihologiepsihologiepsihologie 
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legitimată prin teoria dictaturii de execuţie: execuţia burgheziei 
de către proletariat. 

În «Statul şi revoluţia» Lenin legitimează crima colectivă, 
execuţia unei clase sociale de către o altă clasă. Pentru Marx, 
proletariatul este „groparul burgheziei”, deci discursul sepulcral 
este cel convocat spre a explica şi a legitima istoria. Noţiunea 
pivot a unei asemenea viziuni este moartea, nu viaţa. Duhul 
destrămării ludice, al plăcerilor și pornografiei este una dintre 
cele mai teribile amenințări ale omului. Un scriitor britanic, 
Aldous Huxley, a profetizat emergența unui altfel de stat în 
istorie pe care l-a numit „stat magic”, în care „spălarea 
creierului nostru” se realizează „prin mijloace blânde”, precum: 
cultivarea unei sexualităţi deșănțate, forme de viață care „excită 
simţurile şi imaginaţia”, cultivarea iluziei puterii, a unei „plăceri 
ce zguduie simţurile şi mintea până la epuizare”, cum sesiza un 
remarcabil comentator al acestei terifice profeții, domnul 
Virgiliu Gheorghe. Dictatura acestui stat magic este mai teribilă 
decât cealaltă, a statului posomorât al idolatriei ideologice, așa 
cum l-a imaginat Marx și l-a pus în practică Lenin. 

– Cum s-a ajuns la dictatura „statului magic”? 

– Prin trădarea elitelor! Teribilă este singurătatea popoarelor 
trădate de elitele lor prin conspiraţia păcatului, a căderilor, şi, 
iată, o avem tălmăcită în versetul acesta al lui Iezechiel: „Şi oile 
Mele s’au risipit din lipsă de păstor… Pe faţa întregului pământ 
s-au risipit, şi nu era nimeni care să le caute şi să le întoarcă”. 
Ideologii statului magic pervertesc și sensul lucrurilor 
elementare. Popoarele, spun ideologii statului magic, sunt 
majorităţi posace, coercitive, care opresează minorităţile şi 
indivizii. În consecinţă, indivizii şi minorităţile de toate tipurile 
trebuie decretate normalităţi chiar dacă acestea conduc la 
dezintegrarea majorităţilor și mai grav la dezagregarea unităților 
spirituale firești. Cu ocazia alegerilor pentru preşedinţia 
americană, din 2008, California, Arizona şi Florida au apelat la 
procedeul referendumului pentru a restabili acurateţea unei 
definiţii colective asupra familiei. Aşa de puternic erau clătinate 
fruntariile etnomentale în derulările cotidiene ale vieţii 
popoarelor încât acestea au fost nevoite să recurgă la 
referendum pentru a stabili ca definiţia familiei să rămână cea 
clasică: uniune consimţită în mod liber dintre un bărbat şi o 
femeie. A fost necesar un referendum pentru o definiţie 
„naturală” sau firească. Lucrul încă mai tulburător este că un 
număr de state americane au trebuit să facă uz de referendum 
pentru a restabili acurateţea unei definiţii, care decurge dintr-un 
întreg etnospiritual de reguli, norme, modele, tipare, forme şi 
scheme sociale pe care le regăsim în mod obişnuit în modul 
cotidian de viaţă al membrilor acelor majorităţi numite popoare. 

Minorităţile aliate cu un anume tip de aparat statal reuşesc să 
conteste, să răstălmăcească definiţii paradigmatice ale 
popoarelor şi să impună alte definiţii care creează confuzii, 
coboară tiparele fondatoare ale vieţii comune la un talmeş-
balmeş noţional ce reaminteşte promiscuitatea babeliană. În 
fond, ce ne spun aceste referendumuri populare, precum cel din 
California? Referendumul californian ne arată că atunci când 
Curtea Supremă din statul respectiv, de exemplu, legalizase 
căsătoriile anarhosexuale, acel stat intrase deja în conflict 

logico-normativ, voliţional, spiritual, jurisprudenţial cu poporul 
mobilizat plebiscitar ca să se apere de efectele unor acte 
normative derivate din paradigma statului magic. A fost necesar 
apelul la „arma plebiscitară” pentru apărarea de acţiunile prin 
care un stat se arăta dispus să redefinească noţiunile fondatoare 
ale vieţii comune în conformitate nu cu rânduiala creată de 
Dumnezeu, ci cu principiul plăcerii anarhice, cu procedeul 
definiţiilor arbitrare, al minorităţilor despotice. Scrutinul 
popular se află, iată, în conflict cu corectitudinea politică şi cu 
subculturile jurnalismului magic. 

Segmente însemnate din elitele conducătoare ale statelor se 
revendică de la principiile statului magic prin care pot 
transforma unele formaţiuni sociale în forţe, activităţi şi seducţii 
capabile să contribuie la triumful unui nou turn Babel, o zidire 
zadarnic urnită din frământătura plăcerilor. Această 
frământătură dislocă principiul etnospiritual căci nu mai are ce 
să facă cu el şi forţa care desăvârşeşte procesul este statul 
magic. 

– Mai avem soluţii salvatoare la îndemână? 

– Soluția este la poporul îmbisericit, adică readus la un tip de 
educație care să-l facă destul de puternic în fața inducției 
anarhiei. Numai poporul despărţit de Biserica lui Dumnezeu se 
află în primejdia rătăcirii, care este şi cea finală, adică aceea 
care-i aduce pieirea. Aceeaşi este lecţia pe care ne-o transmite 
învăţătura Templului ridicat de Solomon la chemarea lui 
Dumnezeu către poporul Său, care este popor al lui Dumnezeu, 
ales de Dumnezeu întrucât se menţine în templu, adică unit în 
rugăciune, printr-o legătură pe care generic o numim Biserică 
sau Templu. 

Pe de altă parte, manifestările creatoare în sânul popoarelor sunt 
o dovadă care ne spune că Dumnezeu păstrează perpetuu în 
lume mila faţă de popoare, că darul său nu e retras niciodată 
popoarelor care au darul acesta activ sau virtualizat, ca latenţă 
sufletească, deci ca sumă de protovirtuţi, de preînclinaţii spre 
bine, spre fapta cea bună, spre dreptate, ca tânjire după adevăr şi 
dreptate… 

Încât doar popoarele poartă în mediul lor sufletesc, prin 
latenţele difuze, şansa energiilor înnoitoare ceea ce şi explică 
faptul că popoarele găsesc uşor calea spre Dumnezeu, chiar 
atunci când sunt lipsite de şcoli speciale în acest sens. 

Tradiţiile şi cultura acestora, ca semne ale puterii lor creatoare, 
sunt binevoite de Dumnezeu, adică sunt daruri aduse la 
împlinire, ceea ce arată că Dumnezeu a binevoit în şi prin 
popoare; altfel acestea ar fi fost lipsite de darul culturii. 
Substratul peren al popoarelor se află astăzi sub ameninţări 
multiple punând sub primejdie şi înfrăţirea popoarelor. Cea mai 
teribilă ameninţare este cea direcţionată contra proprietăţii 
identitare a indivizilor şi a popoarelor însele. Modernitatea a 
declanşat un masiv proces de desproprietărire identitară ceea ce 
agravează criza mondială actuală. 
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Rupţi de tradiţii, de credinţe, de sentimentele apartenenţei, 
indivizii şi grupurile devin vulnerabile în faţa acestui nou tip de 
ameninţări. Doctrina lansată de preşedintele Truman, conform 
căreia bunăstarea materială e totul şi esenţa libertăţii este 
accesul la prosperitate materială şi nimic altceva, ca şi 
comunismul lui Marx şi Lenin, că mâncarea este totul şi religia 
este opiu pentru popoare, au contribuit deopotrivă la dezarmarea 
etnoistorică a generaţiilor noi, postbelice şi deci a popoarelor în 
faţa unor asemenea promisiuni. Ne dăm seama a
salvarea vine de la o întoarcere în Biserică adică de la o reformă 
spirituală a elitelor și a popoarelor deopotrivă. Soluția este 
spirituală și NU economică, așa cum se crede îndeob

Ilie Bădescu (n. 9 mai 1948, Luncavița, județul Caraș Severin) este un sociolog 
și geopolitician român, doctor în sociologie, profesor universitar și fost șef al 
catedrei de sociologie al Universității din București. Este autorul mai 
studii și monografii, printre care «Tratat de geopolitică», 2004, precum și 
coautor al cărților «Geopolitica integrării europene», 2002, și «Sociologia și 
geopolitica frontierei» (în două volume, 1995). 

În 2002 a fondat «Revista de sociologie, geopolitică și geoistorie». Este autor al 
cărții «Noologia» și unul dintre fondatorii domeniului cu același nume. Este, de 
asemenea, împreună cu Constantin Cojocaru și cu Florian Colceag, autor al 
Proiectului de CONSTITUȚIE A CETĂȚENILOR. Preluare: 

                      

Ce să îi spui copilului tău în loc de “NU 
PLÂNGE!” 

 

Sabina SRUGARIU 
     

       Ce ar trebuie să îi spui unei persoane care plânge? 
Partenerului tău, prietenei tale, copilului tău?

eși avem cele mai bune intenții, în general, nu ne 
simțim chiar în largul nostru atunci când vine vorba 
despre exprimarea emoțională, mai ales atunci când 

este sub forma lacrimilor și cuvintele “Nu plânge!” ne zboară 
adesea de pe buze fără să le fi gândit. 

Însă, uite care este partea interesantă: plânsul ajută unui scop 
foarte important. Plângem din motive bine întemeiate 
noștri nu fac excepție de la acest lucru. Plânsul este una 
dintre modalitățile prin care corpul nostru se eliberează de 
tensiune, utilizându-și sistemul înăscut de vindecare. 
Lacrimile sunt compuse din hormonii stresului, a
sens să le lăsăm să iasă afară, astfel încât să revenim la un 
punct de echilibru interior. 

A-i spune unei persoane să nu mai plângă îi invalidează, într
o oarecare măsură, sentimentele și emoțiile, învățând
mai acceptabil să le țină înăuntru decât să le lase să iasă la 
suprafață. Această reprimare poate crea o și mai mare și 
exagerată izbucnire mai târziu, așadar nu este în interesul 
nimănui ca acest lucru să se întâmple.  Acest lucru este cu 
precădere important pentru băieții noștri, care se confruntă cu 
generații de condiționări sociale stricte în a rămâne stoici și 
lipsiți de exprimare emoțională, chiar și atunci când sunt 
copleșiți de emoții. 

D 
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accesul la prosperitate materială şi nimic altceva, ca şi 
comunismul lui Marx şi Lenin, că mâncarea este totul şi religia 
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Însă, uite care este partea interesantă: plânsul ajută unui scop 
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Deci, ce ar trebui să faci atunci când copilul tău plânge 
primul tău instinct este să îl liniștești spunându
plângă? Poate că nu este ușor de înțeles de la început dacă 
motivul pentru care plânge este ca urmare a unei dureri fizice 
sau a unei dureri emoționale. Poate că este doar un “
furie” sau poate că este de la o căzătură 
motiv, lacrimile sunt reale. Mai întâi, încearcă să fii cu el, pur 
și simplu. Nu este nevoie să spui nimic la început. Poți 
comunica cu el fără a spune un cuvânt, prin prezen
acolo pentru el, care îi oferă susținere, care îl ascultă atunci 
când este dispus să vorbească, dacă î
Dacă este bebelușul tău cel care plânge, poate acest lucru îți 
va da timpul pentru a evalua situația și pentru a încerca să 
descifrezi ce anume încearcă el să î
Poți chiar încerca să oferi și asigurare aici.

Atunci când vrei să oferi ceva reasigurator:
“Pot să văd că ești foarte supărat.” 
“Cu toții avem nevoie să plângem uneori.”
“Îmi pare rău că lucrurile ți se par atât de dificile ac
“Sunt aici.” 

Dacă știi care este problema, poți să îi validezi 
sentimentele: 
“Știu cât de mult îți doreai…. înghețata, jucăria, telefonul… 
etc.” 
“Înțeleg că nu vrei să te duci la școală, la prietena ta, la 
doctor…. etc.” 
“Haide să ne uităm mai cu atenție la degetul tău rănit, 
piciorul lovit, cucui, uh, cred că te doare destul de rău…”

Amintește-i că nu se va simți mereu așa:
“Vei putea să mănânci din nou înghe
“Nu va fi așa pentru totdeauna.” 
“Corpul tău știe cum să vindece asta.”
“Știu că o să găsești o modalitate de a rezolva chestia asta.”
“Tati se va întoarce de la muncă puțin mai târziu, știi că 
mereu tati mai întârzie când are de muncă.”
“Cred că încă mai poți să te distrezi puțin astăzi.”
 
Poate fi tentant să îi pui cuvinte în gură, a
îți descrie ce s-a întâmplat cu propriile cuvinte, evitând, dacă 
poți, să-i etichetezi emoțiile. Poți să îi validezi tristețea, însă 
încearcă să eviți afirmațiile de tipul: “
supărat, furios, nervos”. În schimb ai putea să spui ceva de 
genul: “Pot să văd că asta este greu pentru tine
astfel să continue să-și elibereze emoțiile fără a
creierul de stres prea mult. 
Este, de asemenea, mult prea ușor să cădem în capcana 
încercării de a repara lucrurile, de a-i distrage aten
raționaliza – ceea ce, din nou, îi poate întrerupe procesul de 
eliberare al emoțiilor. Câteva exemple: “
mănânci înghețată diseară”, ori “Să mergem să vedem dacă 
tati și-a terminat treaba?” sau “Dar deja ai fost să te joci cu 
prietena ta ieri!” 
Încearcă, de asemenea, să eviți recompensele și pedepsele 
pentru a-l face să se oprească din plâns sau din a
rușineze pentru sentimentele sale. 

Bineînțeles că acest tip de lucruri ar putea
iureșul momentului, așadar nu te învinovăți prea mult dacă 
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Deci, ce ar trebui să faci atunci când copilul tău plânge și 
ștești spunându-i să nu 

șor de înțeles de la început dacă 
motivul pentru care plânge este ca urmare a unei dureri fizice 

ționale. Poate că este doar un “acces de 
ste de la o căzătură – însă, indiferent de 

motiv, lacrimile sunt reale. Mai întâi, încearcă să fii cu el, pur 
și simplu. Nu este nevoie să spui nimic la început. Poți 
comunica cu el fără a spune un cuvânt, prin prezența ta care e 

ținere, care îl ascultă atunci 
când este dispus să vorbească, dacă își dorește aceste lucru. 

șul tău cel care plânge, poate acest lucru îți 
ția și pentru a încerca să 

să îți comunice prin plâns. 
ți chiar încerca să oferi și asigurare aici. 

Atunci când vrei să oferi ceva reasigurator: 
 

ții avem nevoie să plângem uneori.” 
ți se par atât de dificile acum.” 

știi care este problema, poți să îi validezi 

Știu cât de mult îți doreai…. înghețata, jucăria, telefonul… 

țeleg că nu vrei să te duci la școală, la prietena ta, la 

ție la degetul tău rănit, 
piciorul lovit, cucui, uh, cred că te doare destul de rău…” 

ți mereu așa: 
“Vei putea să mănânci din nou înghețată într-o altă zi.” 

știe cum să vindece asta.” 
Știu că o să găsești o modalitate de a rezolva chestia asta.” 

țin mai târziu, știi că 
mereu tati mai întârzie când are de muncă.” 

ți să te distrezi puțin astăzi.” 

n gură, așa că lasă-l pe el să 
a întâmplat cu propriile cuvinte, evitând, dacă 

țiile. Poți să îi validezi tristețea, însă 
ți afirmațiile de tipul: “Pot să văd că ești 

imb ai putea să spui ceva de 
Pot să văd că asta este greu pentru tine”, ajutându-l 

și elibereze emoțiile fără a-și inunda 

șor să cădem în capcana 
i distrage atenția sau de a 

ceea ce, din nou, îi poate întrerupe procesul de 
țiilor. Câteva exemple: “Bine, bine – poți să 

Să mergem să vedem dacă 
Dar deja ai fost să te joci cu 

ți recompensele și pedepsele 
l face să se oprească din plâns sau din a-l face să se 

țeles că acest tip de lucruri ar putea să îți scape în 
șul momentului, așadar nu te învinovăți prea mult dacă 
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faci TOATE aceste lucruri! Aceasta este, de fapt, o 
pentru a începe să te uiți la cum anume reacționezi atunci 
când copilul tău plânge și să vezi care sunt modalitățile prin 
care ai putea să-ți ajustezi răspunsurile. Astfel încât el să își 
poată elibera acele emoții înăbușite și să puteți, împreună, să 
construiți relații mai puternice și mai sănătoase. Poți să alegi 
un singur lucru pentru început – de exemplu, data viitoare 
când copilul tău plânge poți încerca să îi validezi lacrimile.

 

                      

Orgoliul 
 

Psih. 

         Sunt foarte puţini oameni cărora le place să audă 
vorbindu-se despre orgoliu. N-am întâlnit încă pe nimeni 
care să fi reuşit să-l stăpânească în întregime. 

rgoliul este una dintre numeroasele manifestări ale 
fricii, dar acesta are şi o latura care ţine de aspiraţia spre 
perfecţiune a omului. Acesta este conştient de 

perfecţiunea divină care există în el, dar o exploatează în mod 
greşit din dorinţa de a avea întotdeauna dreptate, în detrimentul 
celorlalţi. Orgoliul este o greşeală a planului mental, a 
intelectului.  
Orgoliosul se recunoaşte după felul în care vrea, în orice 
împrejurare, să aibă dreptate şi să le arate celor din jur că ei 
greşesc. Vrea să dea impresia că el este singurul câştigător. Dar 
puterea ce pare să vină din orgoliu nu este decât o il
realitate, orgoliosul pierde întotdeauna. Se spune că orgoliul 
este cea mai mare nenorocire a umanităţii. El stă la originea 
marilor tulburări din viaţă socială, a rivalităţii între popoare, a 
războaielor, intrigilor, urii şi ranchiunei manifestate faţă de alţii. 
Orgoliul da naştere la ambiţii pentru putere, dar înăspreşte 
inima şi ne împiedică să ne iubim semenii. Orgoliosul este 
convins că el e întotdeauna drept şi ceilalţi nu. A încerca să 
schimbi pe cineva e o formă de orgoliu. 
Când, în sinea ta, crezi că eşti corect şi ai dreptate în comparaţie 
cu altul care, după ţine, nu numai că greşeşte, dar modul lui de 
gândire e complet deplasat, tu eşti singurul care are de pierdut. 
Dacă te laşi stăpânit de orgoliu, asta te va costă foarte mult î
ceea ce priveşte dragostea, relaţiile, sănătatea şi fericirea! Oare 
chiar merită? „Profilul psihologic” al orgoliului 
Orgoliosul e cel care se cunoaşte cel mai puţin pe sine. E atât de 
plin de el, încât orice tentativă de a-l lămuri va fi sortită 
eşecului. Nu vrea să ştie nimic. Nu suportă să fie contrazis. Îi 
place compania oamenilor care îl flatează. Binele pe care
înfăptuieşte cineva cu dorinţa secretă de a fi aplaudat şi 
glorificat se întoarce întotdeauna împotriva autorului sau. Din 
acest motiv, atâţia oameni încep un lucru cu bune intenţii care, 
în final, se întorc împotriva lor, căci, pe parcurs, orgoliul a pus 
stăpânire pe ei.  Există două forme de orgoliu: mental şi 
spiritual.  
Orgoliul mental îl caracterizează pe cel care crede că ştie totul. 
De îndată ce i se pun la îndoială cunoştinţele, orgoliul iese la 
suprafaţă şi acesta este începutul unei îndelungi lupte obstinate 

O
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faci TOATE aceste lucruri! Aceasta este, de fapt, o șansă 
ți la cum anume reacționezi atunci 
și să vezi care sunt modalitățile prin 

ți ajustezi răspunsurile. Astfel încât el să își 
ții înăbușite și să puteți, împreună, să 

ți relații mai puternice și mai sănătoase. Poți să alegi 
de exemplu, data viitoare 

ți încerca să îi validezi lacrimile. 

Psih.  Alina Blagoi 

Sunt foarte puţini oameni cărora le place să audă 
am întâlnit încă pe nimeni 

  

rgoliul este una dintre numeroasele manifestări ale 
de aspiraţia spre 

perfecţiune a omului. Acesta este conştient de 
perfecţiunea divină care există în el, dar o exploatează în mod 
greşit din dorinţa de a avea întotdeauna dreptate, în detrimentul 
celorlalţi. Orgoliul este o greşeală a planului mental, a 

Orgoliosul se recunoaşte după felul în care vrea, în orice 
împrejurare, să aibă dreptate şi să le arate celor din jur că ei 
greşesc. Vrea să dea impresia că el este singurul câştigător. Dar 
puterea ce pare să vină din orgoliu nu este decât o iluzie, căci, în 
realitate, orgoliosul pierde întotdeauna. Se spune că orgoliul 
este cea mai mare nenorocire a umanităţii. El stă la originea 
marilor tulburări din viaţă socială, a rivalităţii între popoare, a 

festate faţă de alţii. 
Orgoliul da naştere la ambiţii pentru putere, dar înăspreşte 
inima şi ne împiedică să ne iubim semenii. Orgoliosul este 
convins că el e întotdeauna drept şi ceilalţi nu. A încerca să 
schimbi pe cineva e o formă de orgoliu.  

sinea ta, crezi că eşti corect şi ai dreptate în comparaţie 
cu altul care, după ţine, nu numai că greşeşte, dar modul lui de 
gândire e complet deplasat, tu eşti singurul care are de pierdut.  
Dacă te laşi stăpânit de orgoliu, asta te va costă foarte mult în 
ceea ce priveşte dragostea, relaţiile, sănătatea şi fericirea! Oare 

„Profilul psihologic” al orgoliului  
Orgoliosul e cel care se cunoaşte cel mai puţin pe sine. E atât de 

l lămuri va fi sortită 
ui. Nu vrea să ştie nimic. Nu suportă să fie contrazis. Îi 

place compania oamenilor care îl flatează. Binele pe care-l 
înfăptuieşte cineva cu dorinţa secretă de a fi aplaudat şi 
glorificat se întoarce întotdeauna împotriva autorului sau. Din 

tâţia oameni încep un lucru cu bune intenţii care, 
în final, se întorc împotriva lor, căci, pe parcurs, orgoliul a pus 

Există două forme de orgoliu: mental şi 

Orgoliul mental îl caracterizează pe cel care crede că ştie totul. 
De îndată ce i se pun la îndoială cunoştinţele, orgoliul iese la 
suprafaţă şi acesta este începutul unei îndelungi lupte obstinate 

pentru a-l face pe interlocutor să-i înţeleagă punctul de vedere. 
Îl putem recunoaşte pe orgolios după felul lui de a fi. Vor
repede, într-un stil grăbit. Vrea cu orice preţ să aibă dreptate şi 
încearcă în toate felurile să se facă înţeles. 
O lată trăsătură specifică orgoliosului este folosirea în mod 
curent a cuvintelor: „Da, ştiam”. El ştie totul. Dacă într
ştie totul, de ce se simte obligat să spună? Ţi se întâmplă de 
multe ori să rosteşti această frază? În această situaţie, cel mai 
important este să fii tu însuţi convins că ştii. Tu şi numai tu! 
Dacă ai fost întrebat „Ştiai?”, era cu totul altceva. Era o 
întrebare care aştepta un răspuns. Nevoia de a spune că ştiai 
ceva, fără a fi fost întrebat, se naşte din orgoliu. 
Orgoliul te face să rezişti oricărei transformări interioare. 
Orgoliul încearcă mereu să te împiedice să
în fiecare om, să ierţi, să-ţi exprimi emoţiile şi sentimentele, să 
fii tu cu adevărat, să înveţi să te cunoşti şi să evoluezi. 
Dacă în prezent eşti supărat pe cineva şi simţi că ţi
să-i ceri iertare, în primul rând fiindcă-
încercat să recunoşti dragostea în gesturile sau cuvintele sale, 
înseamnă că laşi orgoliul să te împiedice. Probabil gândeşti în 
felul următor: „Dar dacă i-aş cere iertare, asta ar însemna, nici 
mai mult nici mai puţin, să-i dau dreptate şi să recunosc că am 
greşit!”  
Încearcă să priveşti orgoliul că pe o entitate exterioară care nu 
vrea decât să te influenţeze. Imaginează
tău care te deranjează continuu şi nu te lasă să trăieşti. Hotărăşte 
că, de acum înainte, vrei să-ţi dirijezi singur viaţă, 
ascultă de vocea aceea. Orgoliul tău va face orice pentru a 
supravieţui. Se va întoarce împotriva ta din momentul în care ai 
hotărât că vrei să-l stăpâneşti. Te va atacă mai ales în primele 
săptămâni ce urmează deciziei tale. După observaţiile ş
experienţele personale, pot să-ţi spun că în primele trei 
săptămâni va fi cel mai rău. Apoi, treptat, rezistenţă să începe să 
slăbească şi totul devine mult mai uşor.
Îl putem compară cu o vecină care vine mereu la ţine să
împuie capul cu poveşti înfricoşătoare. Tu o laşi să te ameţească 
astfel în orice moment al zilei. Când, în sfârşit, te decizi să
spui: „Pleacă de aici, nu mai am chef de poveştile tale”, ea intră 
în panică. Îşi pierde teritoriul unde putea oricând să se d
Dar va reveni, pentru a verifică adevărul spuselor tale. Aşa se 
întâmplă şi cu orgoliul. O vreme va face orice că să 
supravieţuiască, pentru a dispărea apoi cu totul. Trebuie să 
rămâi în permanentă atent, să fii stăpân pe situaţie. 
E bine să fii mai conştient, pentru că omul e în general foarte 
orgolios. Nu ne putem debarasa de azi pe mâine de această 
boală care există de generaţii întregi. Începe prin a câştigă mici 
victorii în fiecare zi, făcând acte de dragoste! 
Orgoliul reprezintă de fapt exaltarea eului inferior, a 
personalităţii, în contradicţie cu eul superior, individualitatea. 
Pe măsură ce o vei dezvoltă pe această din urmă, orgoliul va 
avea tot mai puţină putere asupra ta.  

Orgoliul spiritual  

Atenţie şi la orgoliul spiritual! Pe măsură 
evoluează, ea devine tot mai conştientă şi pericolul de a se lasă 
stăpânită de orgoliu va fi tot mai mare. Începe să se simtă 
superioară celorlalţi: „Eu sunt mai bun decât ţine. El nu e atât 
de evoluat că mine”. Aceste gânduri se nasc din org
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i înţeleagă punctul de vedere. 
Îl putem recunoaşte pe orgolios după felul lui de a fi. Vorbeşte 

un stil grăbit. Vrea cu orice preţ să aibă dreptate şi 
încearcă în toate felurile să se facă înţeles.  
O lată trăsătură specifică orgoliosului este folosirea în mod 
curent a cuvintelor: „Da, ştiam”. El ştie totul. Dacă într-adevăr 

otul, de ce se simte obligat să spună? Ţi se întâmplă de 
multe ori să rosteşti această frază? În această situaţie, cel mai 
important este să fii tu însuţi convins că ştii. Tu şi numai tu!  
Dacă ai fost întrebat „Ştiai?”, era cu totul altceva. Era o 

re care aştepta un răspuns. Nevoia de a spune că ştiai 
ceva, fără a fi fost întrebat, se naşte din orgoliu.  
Orgoliul te face să rezişti oricărei transformări interioare. 
Orgoliul încearcă mereu să te împiedice să-l vezi pe Dumnezeu 

ţi exprimi emoţiile şi sentimentele, să 
fii tu cu adevărat, să înveţi să te cunoşti şi să evoluezi.  
Dacă în prezent eşti supărat pe cineva şi simţi că ţi-e imposibil 

-i porţi pică şi fiindcă n-ai 
ecunoşti dragostea în gesturile sau cuvintele sale, 

înseamnă că laşi orgoliul să te împiedice. Probabil gândeşti în 
aş cere iertare, asta ar însemna, nici 
i dau dreptate şi să recunosc că am 

Încearcă să priveşti orgoliul că pe o entitate exterioară care nu 
vrea decât să te influenţeze. Imaginează-ţi că e o voce din capul 
tău care te deranjează continuu şi nu te lasă să trăieşti. Hotărăşte 

ţi dirijezi singur viaţă, fără a mai 
ascultă de vocea aceea. Orgoliul tău va face orice pentru a 
supravieţui. Se va întoarce împotriva ta din momentul în care ai 

l stăpâneşti. Te va atacă mai ales în primele 
săptămâni ce urmează deciziei tale. După observaţiile şi 

ţi spun că în primele trei 
săptămâni va fi cel mai rău. Apoi, treptat, rezistenţă să începe să 
slăbească şi totul devine mult mai uşor. Orgoliului îi este frică. 
Îl putem compară cu o vecină care vine mereu la ţine să-ţi 
puie capul cu poveşti înfricoşătoare. Tu o laşi să te ameţească 

astfel în orice moment al zilei. Când, în sfârşit, te decizi să-i 
spui: „Pleacă de aici, nu mai am chef de poveştile tale”, ea intră 
în panică. Îşi pierde teritoriul unde putea oricând să se defuleze. 
Dar va reveni, pentru a verifică adevărul spuselor tale. Aşa se 
întâmplă şi cu orgoliul. O vreme va face orice că să 
supravieţuiască, pentru a dispărea apoi cu totul. Trebuie să 
rămâi în permanentă atent, să fii stăpân pe situaţie.  

mai conştient, pentru că omul e în general foarte 
orgolios. Nu ne putem debarasa de azi pe mâine de această 
boală care există de generaţii întregi. Începe prin a câştigă mici 
victorii în fiecare zi, făcând acte de dragoste!  

ltarea eului inferior, a 
personalităţii, în contradicţie cu eul superior, individualitatea. 
Pe măsură ce o vei dezvoltă pe această din urmă, orgoliul va 

Atenţie şi la orgoliul spiritual! Pe măsură ce o persoană 
evoluează, ea devine tot mai conştientă şi pericolul de a se lasă 
stăpânită de orgoliu va fi tot mai mare. Începe să se simtă 
superioară celorlalţi: „Eu sunt mai bun decât ţine. El nu e atât 
de evoluat că mine”. Aceste gânduri se nasc din orgoliul 
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spiritual. Am cunoscut persoane care atinseseră un grad de 
evoluţie ridicat dar, în momentul în care era vorba să le fie de 
folos altora, s-au lăsat stăpânite de orgoliu şi totul s-a întors 
împotriva lor. Este foarte important să fii atent în special când 
devii mai conştient. Faptul că ai ajuns la un nivel mai ridicat 
decât altcineva nu înseamnă neapărat că acesta îţi este inferior. 
Gradul lui de conştiinţa e inferior, dar puritatea sufletului sau e 
la fel de perfectă că a ta. Numai exprimarea e diferită.  
Dacă îi priveşti pe ceilalţi că fiind mai mici decât ţine e că şi 
cum te-ai compară cu un elefant şi i-ai consideră pe ceilalţi nişte 
şoareci. Crezi că un elefant e mai valoros, că animal, decât un 
şoarece? E primejdios să gândeşti astfel. E că şi cum ai spune că 
tu eşti Dumnezeu şi celălalt nu. Dar trebuie să-l vezi pe 
Dumnezeu în fiecare om!  

Stăpânirea orgoliului  

Ceea ce face deosebit de dificilă muncă pentru stăpânirea 
orgoliului este faptul că, de îndată ce cineva se lasă cuprins de 
orgoliu, această tinde să scoată la iveală şi orgoliul celuilalt. 
Când doi orgolioşi se înfruntă, rezultatul este inevitabil „doi 
învinşi”.  
Cel mai bun mijloc de a învaţă să-ţi stăpâneşti orgoliul atunci 
când discuţi cu cineva care ţine neapărat să aibă dreptate este să 
nu te încăpăţânezi. Acceptă ideea că, în momentul respectiv 
partenerul tău de discuţie deţine un adevăr important pentru el. 
la fel de important că al tău. Cine are dreptate? Amândoi, fără 
îndoială.  
Deci, accepţi în forul tău interior că celălalt are dreptate, dar că 
şi adevărul tău e la fel de important. Îţi sugerez să-i răspunzi 
următoarele: „Accept punctul tău de vedere, chiar dacă este 
diferit de al meu şi chiar dacă nu-l înţeleg. Accept că pentru ţine 
e important”. Celălalt va fi complet năucit. Orgoliosul vrea 
întotdeauna să câştige, să aibă dreptate, să aibă impresia că 
celălalt a pierdut. Dar, după aceste cuvinte, se va găsi într-o 
situaţie în care adevărul sau este acceptat fără că celălalt să 
piardă. Vorbindu-i astfel, eviţi să te cerţi cu el sau să i te supui.  
Supunerea înseamnă a-ţi schimbă punctul de vedere pentru a fi 
de acord cu celălalt. Şi în acest caz, amândoi aveţi de pierdut: tu 
fiindcă, supunându-te, ai impresia că ţi-ai pierdut toată energia, 
şi celălalt, care se crede câştigător, dar şi-a câştigat o falsă 
putere. Puterea lui trebuie să vină din el însuşi, nu din ceilalţi. 
Oricine câştigă prin orgoliu este în mod automat un învins.  

Falsă umilinţă 

 Contrariul orgoliului îl reprezintă umilinţă. Dar, atenţie, mulţi 
oameni se consideră umili pentru a-şi ascunde teamă, căci în 
realitate ei sunt slabi. Le e atât de teamă să nu greşească, încât 
se supun de bună voie. Da-le putere şi vei vedea că se schimbă 
imediat; umilinţă lor dispare că prin farmec… Este ceea ce 
numim falsă umilinţă. Sunt şi oameni care se umilesc mereu şi 
nu-şi pot acceptă talentele şi calităţile. Se simt foarte încurcaţi 
când cineva le face un compliment. Fac totul cu umilinţă… Şi 
asta este tot falsă umilinţă, de fapt, tot o formă de orgoliu.  
Cel mai bine este să te compari cu cei care-ţi sunt cu mult 
superiori şi să-ţi dai seama că, pur şi simplu, ei ştiu mai bine să-
l exprime pe Dumnezeu. Astfel realizezi că mereu mai ai ceva 
de învăţat şi accepţi mai uşor că orice om e atât de perfect pe cât 

poate fi el. Orgoliul atrage după sine ipocrizia, vanitatea, setea 
de putere şi alte stări de spirit care nu sunt benefice. Există două 
forme de ipocrizie: cea a omului puternic care se da drept un 
oarecare şi cea a omului obişnuit care se da mare. Ambele 
forme ne pun în încurcătură: unul prin falsă umilinţă, celălalt 
prin vanitate.  Dacă orgoliosul ar ştii ce-l aşteaptă după 
moarte… şi ce îşi pregăteşte pentru viaţă viitoare…! Acestea nu 
sînt rînduri despre spiritism, dar e bine să reflectezi la tot ce ţi-
am spus. De aceea e important să-ţi stăpâneşti orgoliul, să devii 
mai conştient de motivaţiile tale. Vrei să te bucuri de glorie şi să 
fii flatat de ceilalţi? Dacă e aşa, totul se va întoarce împotriva ta. 
E chiar aşa de important să ai întotdeauna dreptate? Observă cât 
te poate costă asta!  Poate ajuţi pe cineva în speranţa că-ţi va 
spune cât eşti de bun şi de minunat? Speri că ajutorul pe care-l 
dai să fie strigat în gură mare pe stradă, de toată lumea? 
Observă ce se întâmplă cu ţine! Să presupunem că ai ajutat pe 
cineva, dar persoană respectivă ţi s-a părut ingrată, 
nerecunoscătoare. Nici măcar nu ţi-a mulţumit, în schimb a 
început să povestească tuturor cum şi-a luat viaţă în propriile 
mâini şi, astfel, s-a schimbat nebănuit de mult. Despre ajutorul 
tău n-a suflat nici o vorba! Te demoralizează, nu-i aşa! Ai fi 
preferat să spună că totul ţi se datorează ţie? A aştepta 
recunoştinţă din partea cuiva este o formă de orgoliu.  
Poate vei fi tulburat citind aceste rânduri, dându-ţi seama cât 
eşti de orgolios! Dar scopul meu nu este să te tulbur, ci să te fac 
să devii conştient. Dacă îţi vei da seama că eşti o persoană 
orgolioasă, e vremea să începi să lupţi cu orgoliul tău, căci el 
este cel care te împiedică să iubeşti.  
Tot mai mulţi oameni sunt afectaţi de boli grave de inima cum 
ar fi scleroză multiplă. Orgoliul face ravagii. Ideal pentru ei ar fi 
să-şi lase inima liberă să iubească. Să fie mai puţin duri faţă de 
ei înşişi şi faţă de ceilalţi.  Latura mentală trebuie folosită pentru 
a evolua şi nu pentru a te umili pe ţine şi pe alţii. Sinceritatea te 
va face să trăieşti o fericire cu mult mai mare decât aceea de a 
avea totdeauna dreptate. Dacă îţi vei da seama că n-ai tăiat 
legăturile cu părinţii tăi, după ce ai trecut printr-o asemenea 
faza, şi încă eziţi să o faci, e un semn de orgoliu. A cere iertare 
şi a-ţi arată dragostea faţă de cineva nu te face să pierzi nimic. 
Toţi cei implicaţi sunt atât de perfecţi pe cât ştiu să fie. Fiecare 
a făcut aşa cum s-a priceput mai bine. Pur şi simplu, n-a ştiut 
să-şi exprime dragostea. Pentru a o lua de la început, unul sau 
altul trebuie să-şi deschidă inima şi să-şi lase orgoliul deoparte. 
E cel mai bun lucru pe care îl poate face un om pentru celălalt. 
A gândi sau a vorbi cu capul e o formă de orgoliu. În acel 
moment intri în contact cu mintea celuilalt şi el îţi răspunde tot 
cu capul, nu cu inima.  

Soluţia: iubirea  

Totul revine mereu la acelaşi lucru: dragostea. Fiecare semn de 
dragoste sfârşeşte prin a rezolva toate problemele şi transformă 
totul în viaţă. Dragostea are o mare putere de vindecare fizică, 
mentală, emoţională şi spirituală. Acum îţi dai seama probabil 
că în spatele orgoliului se ascunde întotdeauna frică. Frică de a 
nu fi iubit, de a fi respins, judecat, criticat. Tema de a nu fi la 
înălţime într-o situaţie, teamă de a pierde pe cineva sau ceva. 
Dacă ai de-a face cu o persoană orgolioasă, încearcă să observi 
toată suferinţă şi teamă ascunse în comportamentul sau. Poate 
că va încerca să te schimbe, să-ţi provoace teamă prin atitudinea 
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să autoritară, tranşantă. Dar să nu te laşi impresionat, căci în 
realitate este, probabil, mai speriată decât ţine. Nu încerca să
răspunzi tot cu mintea. Văzându-i suferinţă, vei fi în măsură să 
ajungi la inima ei.  

Exerciţiu  

La sfârşitul acestor rînduri, te sfătuiesc să faci o retrospectivă a 
ultimelor trei zile.  Scrie tot ce-ţi aminteşti în legătură cu 
contactele pe câte le-ai avut (ci cei apropiaţi sau cu alţii) 
gânduri, vorbe sau fapte.  Fii sincer cu ţine însuţi. Nimeni nu se 
va uită pe foaia ta de hârtie. Dacă vrei, arde
terminat. Observă de câte ori te-ai lăsat stăpânit de orgoliu. 
Poate fi vorba despre orgoliu mental: „Eu ştiu mai bine”, sau 
„Eu sunt mai bun”. Exerciţiul n-a fost conceput pentru a te face 
să te simţi vinovat, ci pentru a te ajută să devii conştient, să
dai seama unde eşti şi ce hotărâre trebuie să iei. Observă cât te
costat în ceea ce priveşte sănătatea, liniştea interioară, relaţiile, 
fericirea, dragostea faţă de ceilalţi. Eşti pregătit să plăteşti în 
continuare acest preţ?  Când vei termină lista, s
situaţie şi du-te să vorbeşti cu persoană în cauza. Dacă e cazul 
să-ţi ceri iertare, fă-o. Explică-i faptul că te-ai lăsat dominat de 
orgoliu. Spune-i că nu erai cu adevărat tu cel care
totul venea din orgoliu. Mărturiseşte-i că ai decis să fii propriul 
tău stăpân, dar va trebui să aibă răbdare cu ţine, căci nimic nu se 
poate face de azi pe mâine. Acest semn de dragoste te va ajută, 
crede-mă.  Iată afirmaţia pe care trebuie s-o repeţi cât mai des 
posibil:  Mă accept cu orgoliul meu şi mă eliberez treptat de el, 
încercînd să-l văd pe Dumnezeu în toţi cei ce mă înconjoară!
Sursa: https://astrodeva.wordpress.com/2015/09/30/orgoliul/

                      

Cuvintele ne pot amăgi, dar tonul 
vocii nu ne înşeală 

Shrikanth Narayanan, Panayotis Georgiou, Md Nasir, 

       O analiză a tonului vocii folosit de cupluri în timpul 
terapiei de cuplu a permis stabilirea unui algoritm pe 
computer care poate prezice evoluţia relaţiilor.

lgoritmul poate arăta, cu o acurateţe de 79%, dacă o 
relaţie se va îmbunătăţi sau înrăutăţi, pe baza tonului 
vocii folosit de cei doi în timp ce își vorbesc. De fapt, 

algoritmul a fost chiar mai precis în predic
mariajelor unor cupluri cu probleme relaționale mari decât 
descrierile sesiunilor de terapie oferite de terapeu

Cercetarea a fost publicată în revista de specialitate 
of Interspeech, la începutul lunii septembrie, 2015. 

Cercetătorii au înregistrat sute de conversaţii de la peste 100 de 
cupluri, în timpul sesiunilor de psihoterapie relaţională, timp de 
doi ani iar apoi au urmărit statusul lor marital timp de cinci ani. 
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Cuvintele ne pot amăgi, dar tonul 
 

Shrikanth Narayanan, Panayotis Georgiou, Md Nasir, 
Brian Baucom 

O analiză a tonului vocii folosit de cupluri în timpul 
terapiei de cuplu a permis stabilirea unui algoritm pe 

rezice evoluţia relaţiilor. 

lgoritmul poate arăta, cu o acurateţe de 79%, dacă o 
relaţie se va îmbunătăţi sau înrăutăţi, pe baza tonului 

și vorbesc. De fapt, 
algoritmul a fost chiar mai precis în predicția succesului 

ționale mari decât 
descrierile sesiunilor de terapie oferite de terapeuți.  

Cercetarea a fost publicată în revista de specialitate Proceedings 
, la începutul lunii septembrie, 2015.  

egistrat sute de conversaţii de la peste 100 de 
cupluri, în timpul sesiunilor de psihoterapie relaţională, timp de 
doi ani iar apoi au urmărit statusul lor marital timp de cinci ani.  

O echipă interdisciplinară de specialişti 
Narayanan şi Panayotis Georgiou de la USC Viterbi School of 
Engineering, împreună cu doctorandul Md Nasir şi 
colaboratorul Brian Baucom de la Universitatea din Utah 
dezvoltat un algoritm care transforma înregistrările audio (ale 
sesiunilor de terapie de cuplu) în caracteristici acustice folosind 
tehnici de procesare a vorbirii. Caracteristicile obiectivate 
includeau printre altele sonoritatea (grosimea vocii), 
intensitatea, nervozitatea, ascuţimea şi aspecte precum 
urmărirea tremurăturilor în voce care indicau
emoţie. 

„Ceea ce spui celuilalt nu este singurul lucru care contează, 
este foarte important şi cum spui acel lucru. Studiul nostru 
confirmă că aceasta contează pentru relaţie la fel de mult
spus Nasir. Luate împreună, caracteristicil
oferit programului cercetătorilor posibilitatea unei evaluări a 
statusului comunicativ al persoanelor, a modificărilor acestui 
status apărute pe parcursul unei singure 
precum și de-a lungul tuturor sesiunilor ter

Aceste trăsături nu au fost analizate izolat, ci s
impactul fiecăruia dintre iubiți asupra celuilalt de
multiplelor sesiuni de terapie.  

„Nu este vorba doar de studierea emoţiilor”, a spus 
Narayanan. „Este vorba de studierea i
spune partenerul dvs. asupra emoţiilor dvs

„Privind doar într-un anumit moment comportamentul cuplului, 
aceasta limitează puterea de observare”, a spus Georgiou
„Însă, privind mai multe momente din timp şi privind atât iubi
individual cât și dinamica cuplului lor, poate ajuta la 
identificarea traiectoriei ulterioare a respectivei relaţii

Odată de a fost „acordat” cu mare precizie, programul a fost 
apoi testat comparativ cu analizele făcute de experţi, care le
codificat pentru calităţile pozitive precum „acceptare” sau 
calităţi negative precum „blamare”. Echipa a observat că 
studierea vocii – mai degrabă decât codurile comportamentale 
realizate de experţi – oferă o privire mult mai precisă asupra 
viitorului cuplului.  

„Terapeuţii şi cercetătorii din domeniul psihologiei ştiu de mult 
timp că modul în care iubiții îşi vorbesc şi discută problemele 
are implicaţii notabile pentru sănătatea relaţiei lor. Însă lipsa 
uneltelor eficiente şi precise pentru măsurarea elementelor 
importante în aceste conversaţii a fost un impediment major în 
utilizarea lor clinică pe scară largă. Aceste descoperiri 
reprezintă un pas important în realizarea măsurătorilor 
obiective asupra comportamentului, practic şi fezabil, pentru 
terapeuţii de cupluri”, a declarat Baucom. 

Apoi, folosind procesarea semnalelor comportamentale 
cadru dezvoltat de Narayanan pentru înţelegerea computerizată 
a comportamentului uman – echipa planifică să folosească 
limbajul (de exemplu, cuvintele rostite) şi informaţiile 
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nonverbale (de exemplu, limbajul corporal) pentru a îmbunătăţi 
predicţia asupra eficacităţii terapiei. 

                      

Greșelile părinților care distrug stima de 
sine a copilului 

 
Bianca ONOFREI

        Stima de sine reprezintă percepţia unui om legat de 
valoarea pe care o are ca şi individ. Stima de sine este cea 
care îţi dă curaj să faci lucruri noi şi să accepţi ideea de 
eşec, fără ca asta să te descurajeze complet.  

tunci când eşti părinte, este imposibil să nu greşeşti. 
Dacă ai grijă să te informezi în legătură cu psihologia 
copilului, poţi să reuşeşti să nu faci greşeli care îi distrug 

stima de sine copilului tău. Atunci când cei mici învaţă lucruri 
noi, pe care ulterior reuşesc să le facă, capătă încredere şi 
entuziasm pentru a încerca diverse lucruri şi în alte situaţii.  Iată 
care sunt cele mai comune greşeli ale părinţilor, care îi fac pe 
copii să aibă mai puţină încredere în ei:  

Critica excesivă  

Atunci când îţi critici copilul, există riscul ca acesta să 
interpreteze totul foarte personal. Replici precum ,,sunt foarte 
dezamagită de tine" îl afectează profund, îi schimbă starea de 
spirit şi dorinţă de a încerca lucruri noi. Astfel, va face automat 
legătura dintre eşecuri şi valoarea lui ca şi individ. 

Lauda rezultatelor, nu a efortului  

Nu trebuie să ai o reacţie de entuziasm doar atunci când îi 
reuşeşte ceva sau are rezultate deosebite. Asta îl va face să 
simtă că un eşec va fi foarte "taxat". Arată-i că eşti atentă la tot 
procesul în care este implicat şi că observi eforturile sale. 
Laudă-l pentru munca pe care o depune şi ambiţia de a
limitele, indiferent de rezultat.  

Controlul total al vieţii copilului  

Chiar dacă un copil are nevoie până la maturitate de sfaturile 
părinţilor şi, de ce nu, chiar şi atunci, nu înseamnă că trebuie să
i dictezi întreaga viaţă. La o anumită vârstă, atunci când copilul 
are deja nişte deprinderi, îl poţi lăsa să capete independ
Lasă-i spaţiu să exploreze lumea şi, pe măsură ce creşte, vei 
putea vorbi deschis despre ce este bine să facă, fără a
senzaţia că îl controlezi. Încurajează-l în ceea ce vrea să facă, 
pentru a-i da curaj.  

Să faci totul pentru el  

Chiar dacă instinctul unui părinte este să facă totul pentru 
copilul lui, acesta trebuie să înveţe să te respecte şi să înţeleagă 
că ai propriile limite şi că el are responsabilităţi. Chiar dacă este 
mult mai rapid şi eficient să faci chiar tu nişte lucruri, ai răbdare 
şi lasă-l să le facă singur. Astfel, va dezvolta capacitatea de a 
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i noi. Astfel, va face automat 
legătura dintre eşecuri şi valoarea lui ca şi individ.  

Nu trebuie să ai o reacţie de entuziasm doar atunci când îi 
reuşeşte ceva sau are rezultate deosebite. Asta îl va face să 

i că eşti atentă la tot 
procesul în care este implicat şi că observi eforturile sale. 

l pentru munca pe care o depune şi ambiţia de a-şi depăşi 

Chiar dacă un copil are nevoie până la maturitate de sfaturile 
părinţilor şi, de ce nu, chiar şi atunci, nu înseamnă că trebuie să-
i dictezi întreaga viaţă. La o anumită vârstă, atunci când copilul 
are deja nişte deprinderi, îl poţi lăsa să capete independenţă. 

i spaţiu să exploreze lumea şi, pe măsură ce creşte, vei 
putea vorbi deschis despre ce este bine să facă, fără a-i da 

l în ceea ce vrea să facă, 

tinctul unui părinte este să facă totul pentru 
copilul lui, acesta trebuie să înveţe să te respecte şi să înţeleagă 
că ai propriile limite şi că el are responsabilităţi. Chiar dacă este 
mult mai rapid şi eficient să faci chiar tu nişte lucruri, ai răbdare 

l să le facă singur. Astfel, va dezvolta capacitatea de a 

gândi, de a lua decizii, de a găsi alternative la diverse situaţii, 
într-un cuvânt, va evolua.  

Stabilirea unor standarde prea înalte  

Chiar dacă, în cercul de cunoştinţe/ colegi, există cop
realizat diverse lucruri până la o anumită vârstă, evită să
compari copilul cu alţii. Dezvoltarea este diferită, iar dacă tu îţi 
doreşti ca, până la o anumită vârsta, copilul să facă un anume 
lucru, vei pune presiune atât pe tine, cât şi pe e
îi va afecta copilului stima de sine. Dacă stabileşti nişte praguri 
mult prea înalte, copilul va dezvolta o teamă de eşec. Dă
măcar la început, sarcini uşoare, pe care le poate duce la bun 
sfârşit şi pentru care va avea satisfacţie. As
continue şi să-şi depăşească limitele. Tehnica de ,,pas cu pas" 
este mult mai eficientă pe termen lung decât lansarea unor 
provocari greu de îndeplinit.  

Neglijarea comunicării  

O comunicare sănătoasă creează un mediu familial poziti
legături emoţionale puternice. Felul în care comunici cu copilul 
şi mai ales cât de des o faci îi influenţează în mod direct stima 
de sine. Ca şi părinte, eşti prima persoană cu care acesta 
experimentează socializarea. Chiar dacă eşti foarte ocupată, 
timp pentru a discuta cu copilul. Implică
pentru a petrece cât mai mult timp împreună. 

Compararea cu alţi copii  

Acest obicei al multor părinţi îl face pe copil să simtă că nu este 
suficient de bun pentru tine şi, în loc s
un adult ambiţios, va fi doar un adult cu un simţ exagerat al 
competiţiei, între cele două fiind o diferenţă majoră. De 
asemenea, nu compara felul în care erai la vârsta lui, deoarece 
datele problemei s-au schimbat, iar ultimul lu
este ca acesta să fie în competiţie chiar cu tine, care ar trebui să 
îi fii cel mai bun prieten.  

Exprimarea propriei stime de sine scăzută 

Nu trebuie să pozezi în omul perfect, însă dacă îţi exprimi 
temerile, copilul le va copia. În plus, el te pune pe un piedestal 
şi crede că ai soluţii pentru orice problemă. Dacă tu nu ai curaj 
să faci lucruri noi, să iei decizii, nici el nu va avea. Este 
recomandat să îi explici că lucrurile nu se desfăşoară 
întotdeauna aşa cum îţi doreşti, dar asta
merită încercat.  

Scoaterea în evidenţă a greşelilor  

Ca şi adulţii, copiii sunt predispuşi greşelilor şi este normal să 
fie aşa, în această etapă a dezvoltării. Datoria ta este să îl 
indrumi şi să-i explici ce a făcut greşit, fără să te
numai pe părţile negative. De câte ori îi reproşezi ceva, ai grijă 
să îi aduci şi o laudă pentru un lucru pozitiv în toată imaginea 
de ansamblu, cum ar fi: ,,Nu este în regulă felul în care l
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gândi, de a lua decizii, de a găsi alternative la diverse situaţii, 

Chiar dacă, în cercul de cunoştinţe/ colegi, există copii care au 
realizat diverse lucruri până la o anumită vârstă, evită să-ţi 
compari copilul cu alţii. Dezvoltarea este diferită, iar dacă tu îţi 
doreşti ca, până la o anumită vârsta, copilul să facă un anume 
lucru, vei pune presiune atât pe tine, cât şi pe el, iar acest lucru 
îi va afecta copilului stima de sine. Dacă stabileşti nişte praguri 
mult prea înalte, copilul va dezvolta o teamă de eşec. Dă-I 
măcar la început, sarcini uşoare, pe care le poate duce la bun 
sfârşit şi pentru care va avea satisfacţie. Astfel, va fi motivat să 

şi depăşească limitele. Tehnica de ,,pas cu pas" 
este mult mai eficientă pe termen lung decât lansarea unor 

O comunicare sănătoasă creează un mediu familial pozitiv şi 
legături emoţionale puternice. Felul în care comunici cu copilul 
şi mai ales cât de des o faci îi influenţează în mod direct stima 
de sine. Ca şi părinte, eşti prima persoană cu care acesta 
experimentează socializarea. Chiar dacă eşti foarte ocupată, fă-ţi 
timp pentru a discuta cu copilul. Implică-l în activităţile zilnice, 
pentru a petrece cât mai mult timp împreună.  

Acest obicei al multor părinţi îl face pe copil să simtă că nu este 
suficient de bun pentru tine şi, în loc să se dezvolte pentru a fi 
un adult ambiţios, va fi doar un adult cu un simţ exagerat al 
competiţiei, între cele două fiind o diferenţă majoră. De 
asemenea, nu compara felul în care erai la vârsta lui, deoarece 

au schimbat, iar ultimul lucru pe care îl vrei 
este ca acesta să fie în competiţie chiar cu tine, care ar trebui să 

Exprimarea propriei stime de sine scăzută  

Nu trebuie să pozezi în omul perfect, însă dacă îţi exprimi 
lus, el te pune pe un piedestal 

şi crede că ai soluţii pentru orice problemă. Dacă tu nu ai curaj 
să faci lucruri noi, să iei decizii, nici el nu va avea. Este 
recomandat să îi explici că lucrurile nu se desfăşoară 
întotdeauna aşa cum îţi doreşti, dar asta nu înseamnă că nu 

Ca şi adulţii, copiii sunt predispuşi greşelilor şi este normal să 
fie aşa, în această etapă a dezvoltării. Datoria ta este să îl 

i explici ce a făcut greşit, fără să te concentrezi 
numai pe părţile negative. De câte ori îi reproşezi ceva, ai grijă 
să îi aduci şi o laudă pentru un lucru pozitiv în toată imaginea 
de ansamblu, cum ar fi: ,,Nu este în regulă felul în care l-ai lovit 
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pe colegul tău, la sfârşitul jocului. Ai văzut cât de frumos a fost 
atunci când ai fost bun cu el şi i-ai împrumutat jucăriile tale? Se 
vede că îi place să vă jucaţi împreună!". Copilul va înţelege că 
are doar de câştigat dacă adoptă un comportament adecvat. 

Lipsa răbdării  

Unii copii învaţă mai greu, de aceea este nevoie de multă 
răbdare din partea părinţilor, pentru a le explica şi a le arăta ce 
au de făcut. Dacă îţi exprimi exasperarea, atunci când cel mic 
greşeşte sau nu reuşeşte să facă aşa cum trebuie ceva, va 
dezvolta teama de a greşi şi implicit, va crede despre el că nu 
este capabil şi că te dezamăgeşte.  

Caracteristici ale copiilor cu stima de sine scăzută:
Se critică singuri destul de aspru în diverse situaţii; 
Sunt nesiguri şi se simt inferiori altor copii;   
Se concentrează pe situaţiile în care au eşuat mai mult decât pe 
cele în care au reuşit;   
  Le este teamă să facă lucruri noi.  

Cea mai bună cale prin care îţi poţi ajuta copilul să aibă o stimă 
de sine crescută este să fii alături de el, pas cu pas. Învaţă
facă lucruri şi împlică-te în realizarea lor până capătă 
independenţă, coordonează-l atunci când vezi că are nevoie de 
ajutor, laudă-i efortul, chiar dacă rezultatul nu este cel dorit şi 
nu îl critica prea aspru. Dacă deja ai observat nişte puncte slabe 
în diverse aspecte, exploatează la maximum punctele forte, iar 
în timp, într-un mod subtil, lucrează la carenţele pe care le are. 
Nu trebuie să insişti pe lucrurile pe care nu le poate face încă, 
deoarece va fi frustrat şi îşi va pierde răbdarea, iar cu timpul le 
va refuza complet. Cu cât copilul se simte mai iubit, dorit şi 
apreciat, cu atât va avea mai multă încredere în forţele proprii. 
Înainte de oricine, părinţii sunt primii care trebuie să creadă în 
copil.                 

Trăsăturile părinților de copii care au 
succes 

 Alina NEDELCU

         Chiar dacă știm că nu există un „manual" care să ne 
arate cum să creștem niște copiii de succes, se pare că 
specialiștii în domeniu au descoperit că noi, ca părinți, 
suntem cei ce putem influența într-o foarte măsură 
predispoziția acestora spre succes.  

arcurgeți articolul de mai jos pentru a afla ce trăsături ale 
părinților pot crește șansa copiilor de a se transforma în 
adulți care să aibă o existență împlinită din toate punctele 

de vedere. Copiii de succes au părinți ce i-au ajutat să deprindă 
tot felul de abilități sociale 

Studiile din domeniu au arătat că micuții ai căror părin
preocupat să-i deprindă cu diverse abilități sociale (precum 
empatia, lucrul în echipă, capacitatea de a-și rezolva singuri 
problemele etc.) s-au transformat în adulți mai instruiți și mai 
bine integrați social decât aceia care, în copilărie, nu au avut 
parte de toate acestea. De altfel, specialiștii ne avertizează 

P 
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are doar de câştigat dacă adoptă un comportament adecvat.  

greu, de aceea este nevoie de multă 
răbdare din partea părinţilor, pentru a le explica şi a le arăta ce 
au de făcut. Dacă îţi exprimi exasperarea, atunci când cel mic 
greşeşte sau nu reuşeşte să facă aşa cum trebuie ceva, va 

mplicit, va crede despre el că nu 

zută: 
Se critică singuri destul de aspru în diverse situaţii;  

iile în care au eşuat mai mult decât pe 

Cea mai bună cale prin care îţi poţi ajuta copilul să aibă o stimă 
de sine crescută este să fii alături de el, pas cu pas. Învaţă-l să 

te în realizarea lor până capătă 
l atunci când vezi că are nevoie de 

i efortul, chiar dacă rezultatul nu este cel dorit şi 
nu îl critica prea aspru. Dacă deja ai observat nişte puncte slabe 

, exploatează la maximum punctele forte, iar 
un mod subtil, lucrează la carenţele pe care le are. 

Nu trebuie să insişti pe lucrurile pe care nu le poate face încă, 
deoarece va fi frustrat şi îşi va pierde răbdarea, iar cu timpul le 

complet. Cu cât copilul se simte mai iubit, dorit şi 
apreciat, cu atât va avea mai multă încredere în forţele proprii. 
Înainte de oricine, părinţii sunt primii care trebuie să creadă în 

ților de copii care au 

Alina NEDELCU 

știm că nu există un „manual" care să ne 
ștem niște copiii de succes, se pare că 

știi în domeniu au descoperit că noi, ca părinți, 
o foarte măsură 

ți articolul de mai jos pentru a afla ce trăsături ale 
ților pot crește șansa copiilor de a se transforma în 
ți care să aibă o existență împlinită din toate punctele 

au ajutat să deprindă 

ai căror părinți s-au 
ți sociale (precum 
și rezolva singuri 

ți mai instruiți și mai 
ți social decât aceia care, în copilărie, nu au avut 

știi ne avertizează 

asupra următorului fapt: copiii care beneficiază de mai pu
abilități sociale au șanse mai mari să dezvolte comportamente 
deviate și să nu aibă un loc de muncă până la vârsta de 25 de 
ani. 
Cu alte cuvinte, ajutându-i pe ai no
abilități sociale le vom spori șansa de
de succes, capabili să-și ia viața în propriile mâini și să fie 
deschiși în a-i ajuta și a colabora cu cei din jur. 

Părinții copiilor de succes i-au obișnuit pe aceștia să se implice 
și în treburile casnice 

Cercetători din cadrul „Stanford University" (SUA)
concluzia că adulții de succes provin din rândul copiilor ce au 
fost implicați, de către părinți, în tot felul de activități casnice.
Când îi implicăm pe copii în asemenea activită
cu munca (inclusiv cu cea în echipă), îi învă
reguli, să asculte și opinia celorlalți și să fie perseverenți
acestea le vor fi deosebit de utile mai târziu, inclusiv la locul de 
muncă. 
Iată de ce este atât de important, ca de o vârstă fragedă, să
responsabilizăm și să-i antrenăm pe copiii no
activități casnice.  

Părinții copiilor de succes au avut de la ei așteptări înalte

Tot pe baza unor studii s-a dovedit că micu
avut de la ei mari așteptări au devenit ei înși
preocupați să aibă succes. 

Astfel, în acest caz, psihologii spun că părin
lucrurile sau fără a săvârși ceva ieșit din comun, inconștient își 
conduc proprii copii către scopuri înalte. De fapt este vorba 
despre așa-numitul „efect Pygmalion", ce presupune ca „ceea 
ce așteaptă o persoană de la o alta poate constitui un fel de 
autoprofeție pentru îndeplinirea unui scop".
Așadar, pentru a avea copii de succes este să avem și noi 
așteptări înalte de la ei. 

Părinții copiilor de succes au o relație sănătoasă

Pentru ca un copil să se transforme într
frustrări și sentimente de vină și regret, este nevoie să se 
dezvolte într-un mediu în care părinții să se afle într
relație. 
Un studiu efectuat la „Universitatea Ill
mod clar că acei copii ce au crescut alături de părin
fost frecvent în conflict, au devenit ulterior adul
în ei înșiși și în ceilalți, copleșiți de sentimente de pierdere și de 
regret, prin comparație cu aceia care au avut parte de ni
părinți în bune relații sau care s-
amiabile.  

Părinții cu copii de succes sunt mai puțin stresați

Psihologii ne atrag atenția asupra următorului lucru:
avea copii mai relaxați și mai ferici
străduim să nu mai fim atât de stresa
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beneficiază de mai puține 
ți sociale au șanse mai mari să dezvolte comportamente 
și să nu aibă un loc de muncă până la vârsta de 25 de 

i pe ai noștri copii să-și dezvolte 
ți sociale le vom spori șansa de a se transforma în adulți 

și ia viața în propriile mâini și să fie 
și a colabora cu cei din jur.  

șnuit pe aceștia să se implice 

l „Stanford University" (SUA) au ajuns la 
ții de succes provin din rândul copiilor ce au 

ți, de către părinți, în tot felul de activități casnice. 
Când îi implicăm pe copii în asemenea activități, îi deprindem 

v cu cea în echipă), îi învățăm să respecte 
și opinia celorlalți și să fie perseverenți. Toate 

acestea le vor fi deosebit de utile mai târziu, inclusiv la locul de 

Iată de ce este atât de important, ca de o vârstă fragedă, să-i 
i antrenăm pe copiii noștri în diverse 

ții copiilor de succes au avut de la ei așteptări înalte 

a dovedit că micuții ai căror părinți au 
șteptări au devenit ei înșiși mult mai 

psihologii spun că părinții, fără a forța 
și ceva ieșit din comun, inconștient își 

conduc proprii copii către scopuri înalte. De fapt este vorba 
t Pygmalion", ce presupune ca „ceea 

șteaptă o persoană de la o alta poate constitui un fel de 
ție pentru îndeplinirea unui scop". 

șadar, pentru a avea copii de succes este să avem și noi 

ție sănătoasă 

Pentru ca un copil să se transforme într-un adult ce nu are 
și sentimente de vină și regret, este nevoie să se 

ții să se afle într-o bună 

Un studiu efectuat la „Universitatea Illinois" (SUA) a arătat în 
mod clar că acei copii ce au crescut alături de părinți care au 
fost frecvent în conflict, au devenit ulterior adulți neîncrezători 

șiși și în ceilalți, copleșiți de sentimente de pierdere și de 
ceia care au avut parte de niște 

-au despărțit în condiții 

ții cu copii de succes sunt mai puțin stresați 

ția asupra următorului lucru: pentru a 
ți și mai fericiți, este nevoie să ne 

străduim să nu mai fim atât de stresați în preajma lor. 
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Cercetările au arătat că ai noștri copii pot fi foarte ușor 
„victimele" așa-numitei „contagiuni la nivel emo
concretizată prin „molipsirea" celor din jur cu stările/emo
noastre.  
Astfel, dacă vom fi văzuți de către copii epuizați, supărați, 
furioși sau frustrați, și starea lor emoțională va tinde să fie 
similară cu a noastră.  

Părinții copiilor de succes au știut să le transmită acestora o 
concepție „sănătoasă" asupra ideii de „succes" 

Un renumit psiholog de la „Stanford University" a constatat, în 
urma cercetărilor efectuate de-a lungul timpului, 
două concepții legate de ceea ce presupune succesul
parte, unii dintre ei consideră că succesul este ceva ce 
calitățile noastre native, de inteligență mai ales, iar modul în 
care te lupți pentru a dobândi/a-ți menține succesul și pentru a 
evita eșecul este o dovadă a acestei inteligențe. Pe de altă parte, 
alte persoane văd succesul ca pe ceva obținut în urma muncii, a 
efortului, iar eventualele eșecuri nu sunt altceva decât 
modalități prin care putem evolua, astfel încât, pe viitor, să 
putem avea din nou parte de succes.
Concluzia acestui specialist a fost că părinții care au fost 
capabili să le insufle copiilor lor cea de-a doua concep
despre succes, familiarizându-i încă de mici cu ideea că pentru 
a avea succes trebuie să depui un efort, i-au ajutat pe ace
se transforme în adulți care au știut mult mai bine să
gestioneze succesele și eșecurile.  

Părinții copiilor de succes au ei înșiși un nivel ridicat de 
instruire 

Un studiu din 2014 a arătat că mamele care au terminat o 
facultate au șanse mai mari să-și influențeze copiii să facă la fel.
Practic, dacă părinții au beneficiat ei înșiși de mai multă 
instruire, vor fi mai tentați să-și determine copiii să procedeze 
la fel, ceea ce le poate aduce succes în viața de adulți.

Părinții copiilor de succes au o situație materială bună

Din acest motiv, și copiii vor avea acces la o instruire ma
ceea ce le poate asigura succesul de mai târziu.
Cercetările au evidențiat de multe ori faptul că veniturile mai 
mari ale părinților îi vor determina să investească mult mai 
mult în viitorul copiilor lor, ceea ce va crește șansa acestora de 
a se bucura de tot felul de performanțe.  

Copiii de succes au mame ce au lucrat 

Cercetări recente au evidențiat faptul că micuții ale căror 
mame au mers la serviciu au avut mai multe beneficii decât 
aceia ce au fost crescuți de mame casnice. De exemplu, ei au 
avut un alt model de urmat (acela al femeii care poate să 
lucreze, dar și să aibă grijă de copii), au avut o situație 
financiară mai bună și astfel au putut avea și acces la o pregătire 
academică mai bună. În condițiile în care modelul oferit copiilor 
le va influența modul în care se vor comporta și vor acționa, 
dacă ei vor avea în față imaginea unei mame care lucrează în 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017

ștri copii pot fi foarte ușor 
numitei „contagiuni la nivel emoțional", 

concretizată prin „molipsirea" celor din jur cu stările/emoțiile 

ți de către copii epuizați, supărați, 
și sau frustrați, și starea lor emoțională va tinde să fie 

ții copiilor de succes au știut să le transmită acestora o 

Un renumit psiholog de la „Stanford University" a constatat, în 
a lungul timpului, că oamenii au 

ții legate de ceea ce presupune succesul. Pe de o 
e ceva ce ține de 

țile noastre native, de inteligență mai ales, iar modul în 
ți menține succesul și pentru a 

. Pe de altă parte, 
ținut în urma muncii, a 

șecuri nu sunt altceva decât 
ți prin care putem evolua, astfel încât, pe viitor, să 

putem avea din nou parte de succes. 
ții care au fost 

a doua concepție 
i încă de mici cu ideea că pentru 

au ajutat pe aceștia să 
ți care au știut mult mai bine să-și 

ții copiilor de succes au ei înșiși un nivel ridicat de 

Un studiu din 2014 a arătat că mamele care au terminat o 
și influențeze copiii să facă la fel. 

i de mai multă 
și determine copiii să procedeze 

ța de adulți.  

ții copiilor de succes au o situație materială bună 

și copiii vor avea acces la o instruire mai bună, 
ceea ce le poate asigura succesul de mai târziu. 

țiat de multe ori faptul că veniturile mai 
ților îi vor determina să investească mult mai 

ște șansa acestora de 

țiat faptul că micuții ale căror 
mame au mers la serviciu au avut mai multe beneficii decât 

De exemplu, ei au 
t un alt model de urmat (acela al femeii care poate să și 

și să aibă grijă de copii), au avut o situație 
și astfel au putut avea și acces la o pregătire 

modelul oferit copiilor 
ța modul în care se vor comporta și vor acționa, 

ță imaginea unei mame care lucrează în 

afara casei, vor fi mai târziu tentați să procedeze și ei la fe
Din acest motiv, pot ajunge să aibă job
plătite de la o vârstă mai fragedă.  

Părinții copiilor de succes i-au ajutat pe ace
deprindă tot felul de abilități matematice

Cercetări efectuate în paralel în SUA, Canada 
Britanie au dovedit că micuții care erau deja familiariza
numerele, cu operații matematice simple și cu alte concepte 
legate de matematică, încă de dinainte să meargă la 
reușit să deprindă mult mai ușor nu numai noile noțiuni 
matematice, dar au reușit și să citească și să scrie mai repede
Ca părinți, putem, mai ales prin intermediul activităților ludice, 
să ne ajutăm copiii să deprindă noțiuni matematice de la o 
vârstă fragedă, astfel încât să le fie mai u
școală și să obțină rezultate mai bune. În plus, nu trebuie să 
omitem faptul că abilitățile matematice
noștri și să-și formeze o gândire logică, deosebit
parcursul întregii vieți. 

Voi ce trăsături credeți că ar mai trebui să aibă părinții copiilor 
de succes?  Surse: www.msn.com; www.businessinsider.com

                      

Efectul Nocebo. Opusul lui Placebo
 
 

 
          Este incredibil cât de mult poate fi influenţat 
subconştientul nostru de forţa sugestiei!
subconştientã este cea care controleazã corpul nostru şi 
intreaga viaţă, prin intermediul sugestiei putem avea parte 
de o mulţime de intâmplări – unele plăcute, altele extrem de 
neplăcute. 
. 

fectul placebo 
Multă lume a auzit de efectul placebo.
experiment medical, ţi se admnistrază un medicament 

despre care ţi se spune că este foarte eficient 
pansament gastric. 
Din 100 de voluntari pe care se testează medicamentul, 
aproximativ 50 constată intr-adevăr că au scăpat de durerea de 
stomac. 
Dar – surpriză ! 
Aşa-zisul medicament este de fapt o bobiţă de zah
de un inveliş albastru. El nu conţine nimic altce
Si atunci, ce anume i-a vindecat pe cei 50 de voluntari ?
Forţa sugestiei 
Li s-a spus că se vor face bine, au fost convinşi că se vor face 
bine şi s-au făcut bine. 
In fapt, subconştientul lor a fost convins de eficienţa 
medicamentului şi a dat organismului comenzile necesare 
pentru a se face bine. 
Tot ceea ce mintea noastră crede, poate realiza.
. 
 

E

psiholopsiholopsiholopsihologiegiegiegie 
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ți să procedeze și ei la fel. 
Din acest motiv, pot ajunge să aibă job-uri full-time și mai bine 

au ajutat pe aceștia, încă de mici, să 
ți matematice 

Cercetări efectuate în paralel în SUA, Canada și Marea 
ții care erau deja familiarizați cu 

ții matematice simple și cu alte concepte 
legate de matematică, încă de dinainte să meargă la școală, au 

șit să deprindă mult mai ușor nu numai noile noțiuni 
șit și să citească și să scrie mai repede. 

ți, putem, mai ales prin intermediul activităților ludice, 
țiuni matematice de la o 

vârstă fragedă, astfel încât să le fie mai ușor când vor merge la 
școală și să obțină rezultate mai bune. În plus, nu trebuie să 

țile matematice îi vor ajuta pe copiii 
și formeze o gândire logică, deosebit de utilă pe 

ți că ar mai trebui să aibă părinții copiilor 
www.businessinsider.com 

Efectul Nocebo. Opusul lui Placebo 

Silviu POPA 

Este incredibil cât de mult poate fi influenţat 
subconştientul nostru de forţa sugestiei! Si intrucât mintea 
subconştientã este cea care controleazã corpul nostru şi 
intreaga viaţă, prin intermediul sugestiei putem avea parte 

unele plăcute, altele extrem de 

Multă lume a auzit de efectul placebo. In cadrul unui 
experiment medical, ţi se admnistrază un medicament 

despre care ţi se spune că este foarte eficient – de pildă cu 

Din 100 de voluntari pe care se testează medicamentul, 
adevăr că au scăpat de durerea de 

zisul medicament este de fapt o bobiţă de zahãr acoperitã 
de un inveliş albastru. El nu conţine nimic altceva decât zahãr. 

a vindecat pe cei 50 de voluntari ? 

a spus că se vor face bine, au fost convinşi că se vor face 

In fapt, subconştientul lor a fost convins de eficienţa 
dat organismului comenzile necesare 

Tot ceea ce mintea noastră crede, poate realiza. 
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Efectul nocebo 
Mult mai puţini au auzit de efectul nocebo. 
In cadrul unui experiment similar, ţi se administrează o pastilă 
despre care eşti avertizat că iţi va face rău – de pildă crampe 
stomacale. 
De data aceasta, numărul celor ce se plâng de dureri la stomac 
este insă de 90% ! 
Evident era aceeaşi pastilã inofensivă cu zahăr. 
. 
IMPORTANT: Se constatã cã forţa sugestiei negative este 
mult mai mare decât a sugestiei pozitive (90% fa
Aceasta concluzie a fost verificată în mai multe experien
rezultatele ramân cam la acelaşi %. 
Lucrul acesta trebuie să ne dea de gândit. Suntem expuşi zilnic, 
oră de oră, unei adevărate avalanşe de mesaje negative , in 
primul rând prin presă . 
Inundaţii, cutremure, avioane prăbuşite, crime, violuri, preţuri 
care cresc,bârfe răutăcioase ale colegilor, accidente de maşină 
etc etc. 
Aceste mesaje cu puternică valoare emoţională lucrează fără să 
ne dăm seama asupra subconştientului nostru. 
Iar rezultatul este că ne merge prost fără să ştim de ce. Suntem 
deprimaţi, ne pierdem increderea intr-o viaţă mai bună, ne 
aşteptăm să ni se intâmple ce e mai rău. Si, de obicei, la ce te 
aştepţi, aşa se intămplă. 
Dăm vina pe ursită, pe destin, pe guvern , pe socri , pe colegi , 
fără să observăm că, de fapt răul l-am provocat inconstient, noi 
însine. 
Că l-am lăsat să pătrundă in mintea noastră ori de câte ori a 
vrut, fără să realizăm că trăim in casă cu un duşman.
Actionați! 
Incepând de astăzi inchideţi uşile pentru aceşti musafiri 
periculoşi. 
Evitaţi să mai urmăriţi jurnalele cu ştiri negative.
Schimbaţi postul pe altceva. In fond aveţi 25 -30 
prin firma de cablu. Urmăriţi emisiunile educative şi cele care 
să vă refacă starea optimistă. Muzică, divertisment, etc.
Evitaţi persoanele negative, cele care permanent se vaietă , 
critică şi condamnă. Dacă aşa sunt colegii de serviciu sau, mai 
rău, şeful dumneavoastră, gândiţi-vă foarte  serios să vă căutaţi 
un alt loc de muncă. Altfel, rămânând alături de ei, riscaţi să vă 
condamnaţi la o viaţă de eşec şi frustrare si poate, sa va 
îmbolnaviti cu adevarat. 
Asociaţi-vă cu persoane pozitive, optimiste, orientate spre 
succes. Dacă vreţi sã aveţi o viaţã de succes, trebuie sã
mai mult in preajma unor oameni de succes. 
Invăţaţi de la ei, gândiţi ca ei, acţionaţi ca ei. 
Pe scurt, folosiţi la maximum forţa sugestiei pozitive şi reduceţi 
la minim forţa sugestiei negative. 
Vă sugerez un mic exerciţiu pe care să-l faceţi z
Timp de două săptămâni 
1) – nu vă mai plângeţi de nimic, nici in sinea dumneavoastră, 
nici faţă de alţii 
2) – nu mai urmăriţi jurnalele de ştiri la TV 
3) – nu ascultaţi văicărelile celor din preajmă, cereţi
schimbe subiectul. 
Dacă aveţi răbdarea să faceţi acest exerciţiu, veţi observa că 
perspectiva asupra vieţii vi se va schimba. 
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In cadrul unui experiment similar, ţi se administrează o pastilă 
de pildă crampe 

De data aceasta, numărul celor ce se plâng de dureri la stomac 

ţa sugestiei negative este 
e decât a sugestiei pozitive (90% față de 50%). 

Aceasta concluzie a fost verificată în mai multe experiențe şi 

Lucrul acesta trebuie să ne dea de gândit. Suntem expuşi zilnic, 
e negative , in 

Inundaţii, cutremure, avioane prăbuşite, crime, violuri, preţuri 
care cresc,bârfe răutăcioase ale colegilor, accidente de maşină 

Aceste mesaje cu puternică valoare emoţională lucrează fără să 

Iar rezultatul este că ne merge prost fără să ştim de ce. Suntem 
o viaţă mai bună, ne 

aşteptăm să ni se intâmple ce e mai rău. Si, de obicei, la ce te 

e ursită, pe destin, pe guvern , pe socri , pe colegi , 
am provocat inconstient, noi 

am lăsat să pătrundă in mintea noastră ori de câte ori a 
vrut, fără să realizăm că trăim in casă cu un duşman. 

Incepând de astăzi inchideţi uşile pentru aceşti musafiri 

Evitaţi să mai urmăriţi jurnalele cu ştiri negative. 
30 -40 de canale 

prin firma de cablu. Urmăriţi emisiunile educative şi cele care 
Muzică, divertisment, etc. 

Evitaţi persoanele negative, cele care permanent se vaietă , 
Dacă aşa sunt colegii de serviciu sau, mai 

serios să vă căutaţi 
Altfel, rămânând alături de ei, riscaţi să vă 

condamnaţi la o viaţă de eşec şi frustrare si poate, sa va 

vă cu persoane pozitive, optimiste, orientate spre 
ã de succes, trebuie sã staţi cãt 

Pe scurt, folosiţi la maximum forţa sugestiei pozitive şi reduceţi 

l faceţi zilnic: 

nu vă mai plângeţi de nimic, nici in sinea dumneavoastră, 

nu ascultaţi văicărelile celor din preajmă, cereţi-le să 

ea să faceţi acest exerciţiu, veţi observa că 

                      

6 legi ale psihologiei, cunoa
vor schimba viaţa!

 
         Fenomenele prezentate mai jos te vor ajuta să devii 
mai bun şi să gândeşti raţional, inclusiv să înţelegi de ce 
oamenii repetă greşelile comise anterior.

Efectul Pratfall 
Cei din jur te vor îndrăgi mai mult dacă nu vei arăta perfect. 
Pentru a impresiona, încercăm mereu să ne etalăm cele mai 
bune calităţi. Oamenii îi îndrăgesc însă, în primul rând pe cei 
care au neajunsuri (suportabile). Savanţii au demonstrat că 
exprimarea slăbiciunii sau vulnerabil
oamenilor din jur. 

Studenţilor de exemplu, le plac mai mult profesorii cu discurs 
temperat decât cei ce-şi etalează ostentativ inteligenţa. Să fii 
timid şi să greşeşti la prima întâlnire e o metodă mai eficientă să 
placi cuiva. Această teorie a fost numită Efectul Pratfall.

Să greşeşti în public e natural, şi chiar e de folos dacă nu 
dăunezi nimănui. 

Efectul Pygmalion  
Speranţele mari cresc productivitatea. Psihologul Robert 
Rosenthal a stabilit în cadrul unor studii, că într
copii, cei cu IQ-ul mai mare, arată rezultate modeste în raport 
cu cei cu nivel de inteligenţă medie. Celor din urmă li se 
impune practic presiunea de a-i egala pe primii, care la rândul 
lor nu progresează potrivit aşteptărilor legate de calităţile pe
care le au. 

„Așteptările sunt cele care vă creează realitatea” 
psihologul. Astfel, trebuie să-ţi propui să înfăptuieşti obiective 
irealizabile, ceea ce îţi va stimula insistenţa de a
scopul. E demonstrat că au rezultate mai bune cei care
realizări peste măsura posibilităţilor. 

Paradoxul alegerii 
Varietatea opţiunilor nemulţumeşte. S
mai multe opţiuni e mai bine. Psihologii Mark Lepper 
Iyengar au demonstrat însă că nu e tocmai a
constatat într-un experiment că gurmanzii, cărora le propuneau 
să aleagă diferite feluri de mâncare, deveneau tot mai 
nemulţumiţi de alegerea făcută odată cu creşterea numărului de 
oferte. 

Efectul martorului 
Sunt mai puţine şanse să te salveze cineva dacă în ju
mulţi oameni. De exemplu, un bătrân va fi ajutat să traverseze 
strada mai degrabă dacă în preajmă va avea o singură persoană. 
Când sunt mai multe, fiecare pasează celorlalţi înfăptuirea 
gestului. Acest efect psihologic a fost demonstrat de psiho
Bibb Latene și John Derli. 

Sfat de reţinut! Când ai nevoie de ajutor,
anume! Nu striga la toţi! 

psihologiepsihologiepsihologiepsihologie 
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ogiei, cunoașterea cărora îţi 
vor schimba viaţa! 

Fenomenele prezentate mai jos te vor ajuta să devii 
mai bun şi să gândeşti raţional, inclusiv să înţelegi de ce 
oamenii repetă greşelile comise anterior. 

mai mult dacă nu vei arăta perfect. 
Pentru a impresiona, încercăm mereu să ne etalăm cele mai 
bune calităţi. Oamenii îi îndrăgesc însă, în primul rând pe cei 
care au neajunsuri (suportabile). Savanţii au demonstrat că 
exprimarea slăbiciunii sau vulnerabilităţii inspiră afecţiune 

Studenţilor de exemplu, le plac mai mult profesorii cu discurs 
şi etalează ostentativ inteligenţa. Să fii 

timid şi să greşeşti la prima întâlnire e o metodă mai eficientă să 
astă teorie a fost numită Efectul Pratfall. 

Să greşeşti în public e natural, şi chiar e de folos dacă nu 

Speranţele mari cresc productivitatea. Psihologul Robert 
Rosenthal a stabilit în cadrul unor studii, că într-un grup de 

ul mai mare, arată rezultate modeste în raport 
cu cei cu nivel de inteligenţă medie. Celor din urmă li se 

i egala pe primii, care la rândul 
lor nu progresează potrivit aşteptărilor legate de calităţile pe 

șteptările sunt cele care vă creează realitatea” – spune 
ţi propui să înfăptuieşti obiective 

irealizabile, ceea ce îţi va stimula insistenţa de a-ţi atinge 
scopul. E demonstrat că au rezultate mai bune cei care-şi propun 

Varietatea opţiunilor nemulţumeşte. S-ar părea că dacă avem 
mai multe opţiuni e mai bine. Psihologii Mark Lepper și Sheena 
Iyengar au demonstrat însă că nu e tocmai așa. Cei doi au 

un experiment că gurmanzii, cărora le propuneau 
să aleagă diferite feluri de mâncare, deveneau tot mai 
nemulţumiţi de alegerea făcută odată cu creşterea numărului de 

Sunt mai puţine şanse să te salveze cineva dacă în jur sunt mai 
mulţi oameni. De exemplu, un bătrân va fi ajutat să traverseze 
strada mai degrabă dacă în preajmă va avea o singură persoană. 
Când sunt mai multe, fiecare pasează celorlalţi înfăptuirea 
gestului. Acest efect psihologic a fost demonstrat de psihologii 

ajutor, cere-l unei persoane 
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Efectul Spotlight 
Cei preocupaţi permanent de propriile gânduri, nu observă nici 
cele mai vizibile lucruri sau fenomene din jur. 

Nu e cazul să dai mulţi bani pe o maşină sau un telefon. Celor 
din jur de fapt le e totuna ce ai. Ei sunt preocupaţi de propriile 
reflecţii. 

Efectul focalizării atenţiei 
Oamenii supraapreciază importanța gândurilor pe care le au în 
privinţa lucrurilor și fenomenelor din jur. „Nimic în via
mai important decât lucrul la care te gândeşti”, 
Kahneman. Marketologii utilizează acest efect pentru a atrage 
clienţi, încercând să-i convingă că procurarea unui anumit lucru 
îi va ferici. 

O simplă axiomă te face însă imun la asemenea efect 
psihologic: Nimic nu va fi mai important decât
vă de proiectarea unor planuri pe termen lung.
acceptaţi în sfârşit realitatea că omul nu 
viitorul! 
 
                      

Fascinantul creier uman și sugestiile
 

          Fiind cea mai complexă structură din Univers, 
creierul conţine un număr de neuroni mai mare decât 
numărul stelelor din Calea Lactee, peste o sută de miliarde.

onform unor calcule ştiinţifice, conexiunile 
(sinapsele) depăşesc numărul de atomi existenţi 
Univers. Datorită numeroaselor circumvoluţiuni, 

suprafaţa desfăşurată a creierului atinge 2500 cm pătraţi. Dacă 
s-ar pune cap la cap lungimea tuturor capilarelor creierului, s
obţine un fir de 1200 km. Lungimea fibrelor nervoase din 
întregul sistem nervos central, însumează 5 milioane km…

Creierul controlează întreaga noastră fiinţă!? 

Creierul controlează întreaga noastră fiinţă, la nivelul lui 
existând proiecţii pentru toate funcţiile fizice şi intelectuale ale 
corpului. Conform unor descoperiri ale neuroştiinţei, celulele 
nervoase care se activează împreună la un anumit moment, se şi 
interconectează. Respectiv, dacă la un moment dat întreprindem 
o acţiune, un număr de neuroni liberi vor forma o reţea. Dacă nu 
repetăm ceea ce am iniţiat anterior, în creier nu va rămâne nicio 
urmă. Numai atunci când un anumit tip de comportament este 
reluat mereu şi mereu, respectivele celule nervoase dezvoltă o 
conexiune din ce în ce mai puternică, deoarece acţi
ce în ce mai uşor ca o reţea. Dacă vom continua să acţionăm la 
nesfârşit apăsând butonul de repetare din reţelele neuronale, 
acele obiceiuri devin din ce în ce mai interconectate în creier 
deci mai greu de schimbat! Pe măsură ce o conexiune es
folosită tot mai des, ea devine mai puternică şi ulterior mai 
stabilă. Acest lucru poate fi avantajos, respectiv fiind vorba de o 
învăţare, dar în acelaşi timp poate îngreuna schimbarea unui 
model comportamental nedorit. În acelaşi timp, celulele 

C
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Cei preocupaţi permanent de propriile gânduri, nu observă nici 

e cazul să dai mulţi bani pe o maşină sau un telefon. Celor 
din jur de fapt le e totuna ce ai. Ei sunt preocupaţi de propriile 

ța gândurilor pe care le au în 
menelor din jur. „Nimic în viață nu e 

mai important decât lucrul la care te gândeşti”, – spune David 
Kahneman. Marketologii utilizează acest efect pentru a atrage 

i convingă că procurarea unui anumit lucru 

ă te face însă imun la asemenea efect 
decât acum. Lăsaţi-
lung. Şi în genere, 

 poate prezice 

și sugestiile 

Fiind cea mai complexă structură din Univers, 
creierul conţine un număr de neuroni mai mare decât 
numărul stelelor din Calea Lactee, peste o sută de miliarde.  

onform unor calcule ştiinţifice, conexiunile neuronale 
(sinapsele) depăşesc numărul de atomi existenţi în 
Univers. Datorită numeroaselor circumvoluţiuni, 

suprafaţa desfăşurată a creierului atinge 2500 cm pătraţi. Dacă 
ar pune cap la cap lungimea tuturor capilarelor creierului, s-ar 

1200 km. Lungimea fibrelor nervoase din 
întregul sistem nervos central, însumează 5 milioane km… 

 

Creierul controlează întreaga noastră fiinţă, la nivelul lui 
i intelectuale ale 

corpului. Conform unor descoperiri ale neuroştiinţei, celulele 
nervoase care se activează împreună la un anumit moment, se şi 
interconectează. Respectiv, dacă la un moment dat întreprindem 

o reţea. Dacă nu 
repetăm ceea ce am iniţiat anterior, în creier nu va rămâne nicio 
urmă. Numai atunci când un anumit tip de comportament este 
reluat mereu şi mereu, respectivele celule nervoase dezvoltă o 
conexiune din ce în ce mai puternică, deoarece acţionează din 
ce în ce mai uşor ca o reţea. Dacă vom continua să acţionăm la 
nesfârşit apăsând butonul de repetare din reţelele neuronale, 
acele obiceiuri devin din ce în ce mai interconectate în creier – 
deci mai greu de schimbat! Pe măsură ce o conexiune este 
folosită tot mai des, ea devine mai puternică şi ulterior mai 
stabilă. Acest lucru poate fi avantajos, respectiv fiind vorba de o 
învăţare, dar în acelaşi timp poate îngreuna schimbarea unui 
model comportamental nedorit. În acelaşi timp, celulele 

nervoase care nu se mai activează împreună renunţă la a se mai 
interconecta. Pe termen lung, ele îşi pierd relaţia. De fiecare 
dată când întrerupem procesul mental sau fizic obişnuit reflectat 
într-o relaţie neuronală, celulele nervoase şi grupurile de celule 
ce sunt conectate una cu cealaltă încep să înceteze relaţia. 
Conexiunea neuronală slăbeşte până când dispare cu totul. De 
fapt, micile dendrite se desprind de unele celule nervoase pentru 
a se reconecta cu altele, fapt ce permite 
modele şi crearea unora noi. 

Pentru a înţelege mai bine mecanismul, să ne imaginăm 
activitatea noastră neuronală ca pe un tonomat, pentru că noi, 
oamenii, putem retrăi tot ceea ce a fost înregistrat în memoria 
noastră conştientă şi subconştientă. Depozităm toate 
informaţiile în memorie aşa cum sunt stocate înregistrările într
un tonomat, astfel înregistrările noastre putând fi reluate ori de 
câte ori stimulul adecvat al mediului este pus în funcţiune, exact 
ca în cazul apăsării unui buton al tonomatului. Aşadar, p
alege să ne reamintim experienţe neplăcute apăsând pe butonul 
care crează durere, sau putem apăsa butonul care activează 
cântecele noastre de fericire… Dacă apăsăm la nesfârşit butonul 
care creează durere şi suferinţă vom întări această stare 
negativă, deşi în mod paradoxal, chiar această stare negativă 
este cea pe care ne dorim să o schimbăm. Astfel, la fel cum 
printr-o simplă procedură putem reprograma tonomatul, tot aşa 
este uşor să ne schimbăm modul în care generăm în noi emoţiile 
şi sentimentele care ne plasează într-o stare de suferinţă.

Lecţia pe care o avem de învăţat este aceea că noi, oamenii 
putem să realizăm virtual orice, atât timp cât ne stăpânim 
mentalul într-o asemenea măsură încât să credem din toată 
inima că putem să realizăm efectiv acea acţiune, ajungând chiar 
să o realizăm. Toate acestea duc efectiv la realizări incredibile. 
Succesul nu este o întâmplare. Diferenţa dintre oamenii care 
generează rezultate pozitive şi cei care nu fac aceasta, nu este 
evidenţiată de un joc al destinului. Oamenii de succes sunt 
conştienţi, au scopuri clare, modele logice de acţiune, urmează 
anumite căi specifice pentru a obţine performanţe, pentru că 
totul se află în interiorul nostru. 

Prin reconfigurarea subconştientului totul devine posibil!

Marele secret caracteristic geniilor şi tuturor oamenilor cu 
adevărat mari ai tuturor timpurilor, este capacitatea lor uluitoare 
de a intra în contact, fie conştient, fie în stare de transă, cu 
puterile nelimitate ale subconştientului, eliberându
folosindu-le în favoarea lor prin schimbarea comportamentelor 
şi prin atingerea scopurilor propuse. Subconştientul nostru este 
servitorul, constructorul şi susţinătorul corpului nostru. Învăţând 
cum să ne folosim de el şi în ce mod să
sau ajutaţi de un terapeut, el ne va ridica pe culmi nebănuite, 
asigurându-ne mereu succesul. Cunoscând aceste elemente, 
putem să recurgem oricând la ajutorul deosebit de valoros al 
sugestiilor şi autosugestiilor pozitive. 

Ştiinţa angrenării creatoare a subconştientul
sugestiilor, ne ajută să pătrundem treptat în profunzimile 
enigmatice ale subconştientului nostru schimbând programele 
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se care nu se mai activează împreună renunţă la a se mai 
interconecta. Pe termen lung, ele îşi pierd relaţia. De fiecare 
dată când întrerupem procesul mental sau fizic obişnuit reflectat 

o relaţie neuronală, celulele nervoase şi grupurile de celule 
sunt conectate una cu cealaltă încep să înceteze relaţia. 

Conexiunea neuronală slăbeşte până când dispare cu totul. De 
fapt, micile dendrite se desprind de unele celule nervoase pentru 
a se reconecta cu altele, fapt ce permite abandonarea vechilor 

Pentru a înţelege mai bine mecanismul, să ne imaginăm 
activitatea noastră neuronală ca pe un tonomat, pentru că noi, 
oamenii, putem retrăi tot ceea ce a fost înregistrat în memoria 
noastră conştientă şi subconştientă. Depozităm toate 
informaţiile în memorie aşa cum sunt stocate înregistrările într-
un tonomat, astfel înregistrările noastre putând fi reluate ori de 
câte ori stimulul adecvat al mediului este pus în funcţiune, exact 
ca în cazul apăsării unui buton al tonomatului. Aşadar, putem 
alege să ne reamintim experienţe neplăcute apăsând pe butonul 
care crează durere, sau putem apăsa butonul care activează 
cântecele noastre de fericire… Dacă apăsăm la nesfârşit butonul 
care creează durere şi suferinţă vom întări această stare 

, deşi în mod paradoxal, chiar această stare negativă 
este cea pe care ne dorim să o schimbăm. Astfel, la fel cum 

o simplă procedură putem reprograma tonomatul, tot aşa 
este uşor să ne schimbăm modul în care generăm în noi emoţiile 

o stare de suferinţă. 

Lecţia pe care o avem de învăţat este aceea că noi, oamenii 
putem să realizăm virtual orice, atât timp cât ne stăpânim 

o asemenea măsură încât să credem din toată 
cea acţiune, ajungând chiar 

să o realizăm. Toate acestea duc efectiv la realizări incredibile. 
Succesul nu este o întâmplare. Diferenţa dintre oamenii care 
generează rezultate pozitive şi cei care nu fac aceasta, nu este 

. Oamenii de succes sunt 
conştienţi, au scopuri clare, modele logice de acţiune, urmează 
anumite căi specifice pentru a obţine performanţe, pentru că 

Prin reconfigurarea subconştientului totul devine posibil! 

et caracteristic geniilor şi tuturor oamenilor cu 
adevărat mari ai tuturor timpurilor, este capacitatea lor uluitoare 
de a intra în contact, fie conştient, fie în stare de transă, cu 
puterile nelimitate ale subconştientului, eliberându-le şi 

n favoarea lor prin schimbarea comportamentelor 
şi prin atingerea scopurilor propuse. Subconştientul nostru este 
servitorul, constructorul şi susţinătorul corpului nostru. Învăţând 
cum să ne folosim de el şi în ce mod să-i dăm comenzi, singuri 

de un terapeut, el ne va ridica pe culmi nebănuite, 
ne mereu succesul. Cunoscând aceste elemente, 

putem să recurgem oricând la ajutorul deosebit de valoros al 

Ştiinţa angrenării creatoare a subconştientului, folosind puterea 
sugestiilor, ne ajută să pătrundem treptat în profunzimile 
enigmatice ale subconştientului nostru schimbând programele 
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mentale care ne ameninţă succesul, sănătatea şi fericirea.
numaiterapievie.ro 

                      

Ce se petrece în mintea noastră când 
auzim cuvintele «Te iubesc»?

 Alexandru PLE
 
         „Te iubesc” nu este doar un simplu clişeu pe care îl 
spunem când suntem fericiţi, ci are o putere atât de mare, 
încât activează întregul sistem neuronal din creierul nostru 
şi generează o stare euforică la nivelul întregului corp.

n opinia psihologului Alexandru Pleşea, cunoscut opiniei 
publice drept „Antrenorul Minţii”, iubirea este, în fapt, 
mai puternică emoţie – măsurată de 

cercetători – pe care corpul nostru o 
poate manifesta, dar aceasta nu vine din 
minte, ci este doar coordonată de către 
minte. Ea produce în noi o forță atât de 
mare, încât toate cele cinci simțuri 
fizice își măresc intensitatea. Gustul 
este altul, atingerile mai intense, 
privirea mai ageră și vigilentă, auzul 
mai calibrat și mirosul mai fin. Studiile 
arată că procesele de memorare, 
amintire și inovație în timpul unei 
relații de iubire devin mult mai facile și 
deschizătoare de noi oportunități în viață. Mai mult, specialistul 
consideră că iubirea este singura stare care îl conduce pe om să 
observe ce puteri are de fapt, însă gândurile, obiceiurile şi chiar 
prejudecăţile noastre ne împiedică să o trăim intens şi pe termen 
lung. 

„Iubirea – ca stare – o avem genetic întipărită în fiecare dintre 
noi, este substanţa primă din care suntem clădiţi, însă mintea 
noastră a generat un sistem alternativ, dihotomic, care 
estompează sau remodelează fluxul de iubire care ne curge prin 
fiecare celulă a corpului nostru. Acest sistem alternativ 
construit artificial de creier, care a primit aceste învăţături de 
la societatea contemporană, ne împinge spre iubire unilaterală, 
spre iubire condiţionată şi spre orgolii în dragoste. Această 
stare duală în care trăim – iubirea înseamnă libertate totală / 
iubirea implică condiţii – ne face să experimentăm confuzia, 
stresul şi stările de anxietate şi ne este foarte greu să vedem şi 
să experimentăm acest sentiment în starea lui pură. Iubirea are 
nevoie să fie înțeleasă ca fiind neschimbătoare, necondiționată 
de gânduri; nu fluctuează și nici nu depinde de factorii externi. 
Ea fiind un proces al inimii, și nu al gândurilor. Gândurile sunt 
de fapt obișnuințele minții, care de cele mai multe ori distrug 
căsnicii, relații, colaborări etc.”, consideră psihologul 
Alexandru Pleşea. 

Primul „Te iubesc” înseamnă aprobarea sentimentelor. „Te 
iubesc” spus în timpul unei relaţii lungi, înseamnă 
confirmarea primului „Te iubesc”  
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mentale care ne ameninţă succesul, sănătatea şi fericirea. 

mintea noastră când 
auzim cuvintele «Te iubesc»? 

 
Alexandru PLEȘEA  

” nu este doar un simplu clişeu pe care îl 
spunem când suntem fericiţi, ci are o putere atât de mare, 
încât activează întregul sistem neuronal din creierul nostru 

enerează o stare euforică la nivelul întregului corp. 

n opinia psihologului Alexandru Pleşea, cunoscut opiniei 
publice drept „Antrenorul Minţii”, iubirea este, în fapt, cea 

ți în viață. Mai mult, specialistul 
singura stare care îl conduce pe om să 

observe ce puteri are de fapt, însă gândurile, obiceiurile şi chiar 
prejudecăţile noastre ne împiedică să o trăim intens şi pe termen 

o avem genetic întipărită în fiecare dintre 
ubstanţa primă din care suntem clădiţi, însă mintea 

noastră a generat un sistem alternativ, dihotomic, care 
estompează sau remodelează fluxul de iubire care ne curge prin 
fiecare celulă a corpului nostru. Acest sistem alternativ 

ier, care a primit aceste învăţături de 
la societatea contemporană, ne împinge spre iubire unilaterală, 
spre iubire condiţionată şi spre orgolii în dragoste. Această 

iubirea înseamnă libertate totală / 
ne face să experimentăm confuzia, 

stresul şi stările de anxietate şi ne este foarte greu să vedem şi 
să experimentăm acest sentiment în starea lui pură. Iubirea are 

țeleasă ca fiind neschimbătoare, necondiționată 
și nici nu depinde de factorii externi. 
și nu al gândurilor. Gândurile sunt 

șnuințele minții, care de cele mai multe ori distrug 
”, consideră psihologul 

iubesc” înseamnă aprobarea sentimentelor. „Te 
iubesc” spus în timpul unei relaţii lungi, înseamnă 

Exponentul sau simbolul sentimentului de iubire, în toată 
convenţia noastră socială, este expresia „
implicaţiile acesteia au depăşit cu mult graniţele sale iniţiale. În 
acelaşi timp, psihologul afirmă că poveştile de dragoste aflate la 
început sunt guvernate de iubire pasională, care activează o 
cantitate mare de oxitocină – hormonul fericirii şi al 
ataşamentului, iar primul „Te iubesc
persoanei dragi, va fi perceput la nivel mental ca fiind aprobarea 
şi acceptarea sentimentelor. „Te iubesc
dintr-o stare fizică într-una pur spirituală. Cu cât repetarea 
cuvintelor „Te iubesc” va fi confirmată unul altuia, cu atât mai 
mult omul va fi readus la starea ini
transcendentală pe care a avut-o la prima auzire a acestor 
cuvinte. „Învățarea repetării cuvintelor 
persoanele dragi devine o expresie cu 
din punct de vedere emoţional, cât şi mental, încât poate 
învinge toate filtrele mentale care împiedică iubirea să se 
manifeste la nivelul cel mai înalt. Spuneţi
bunicilor, fraţilor, verişorilor, soţiilor, soţil
iubitelor acest «Te iubesc» deoarece depresiile, supărările şi 
toate stările negative produse de creier, pot dispărea 
instantaneu datorită acestui mic impuls. Percep
vedem de la cei care spun des «Te iubesc»
jurul stărilor de fericire, venită din bunăvoin
nelimitat, milă, iertare și înțelegere fără judecată
psihologul Alexandru Pleşea. 

                      

Zona creierului responsabilă pentru 
recunoaşterea facială se dezvoltă şi la 

maturitate

        Spre deosebire de alte regiuni ale creierului care se 
formează integral în timpul copilăriei, ţesutul responsabil 
pentru recunoaşterea feţelor se dezvoltă şi după primii ani 
de viaţă, notează The Guardian. 

esutul din creierul uman care ne ajută să diferenţiem feţele 
se dezvoltă şi după primele etape ale vieţii omului, 
conform cercetătorilor. Până în prezent se credea că 

ţesutul din creierul uman se opreşte din creştere după pr
etape din viaţă, organul adaptându
mai târziu în timpul vieţii prin 
optimizarea conexiunilor dintre neuroni.

Tomografiile realizate pe copii şi adulţi 
au dezvăluit faptul că părţi ale creierului 
implicate în recunoaşterea facială se 
dezvoltă atât în timpul copilăriei, cât şi 
în adolescenţă, spre deosebire de alte 
regiuni ale creierului care până în acel 
moment ajung la maturitate, relatează 

The Guardian. Abilitatea pare să se dezvolte mult mai puternic 
în momentul în care oamenii pătrund în grupuri
Kalanit Grill-Spector, neurolog din cadrul Universităţii 
Standford din California afirmă că descoperirea îi va ajuta pe 
cercetători să înţeleagă unele aspecte ale procesului de 

Ţ
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Exponentul sau simbolul sentimentului de iubire, în toată 
convenţia noastră socială, este expresia „Te iubesc”, iar 

ţiile acesteia au depăşit cu mult graniţele sale iniţiale. În 
acelaşi timp, psihologul afirmă că poveştile de dragoste aflate la 
început sunt guvernate de iubire pasională, care activează o 

hormonul fericirii şi al 
Te iubesc” pe care îl spunem 

persoanei dragi, va fi perceput la nivel mental ca fiind aprobarea 
Te iubesc” va transcende omul 

una pur spirituală. Cu cât repetarea 
” va fi confirmată unul altuia, cu atât mai 

mult omul va fi readus la starea inițială, puternică și 
o la prima auzire a acestor 

țarea repetării cuvintelor «Te iubesc» către 
persoanele dragi devine o expresie cu putere atât de mare, atât 
din punct de vedere emoţional, cât şi mental, încât poate 
învinge toate filtrele mentale care împiedică iubirea să se 
manifeste la nivelul cel mai înalt. Spuneţi-le des părinţilor, 
bunicilor, fraţilor, verişorilor, soţiilor, soţilor, iubiţilor şi 

deoarece depresiile, supărările şi 
toate stările negative produse de creier, pot dispărea 
instantaneu datorită acestui mic impuls. Percepția pe care o 

«Te iubesc», este construită în 
jurul stărilor de fericire, venită din bunăvoință și ajutor 

și înțelegere fără judecată”, conchide 

responsabilă pentru 
recunoaşterea facială se dezvoltă şi la 

maturitate 

Spre deosebire de alte regiuni ale creierului care se 
formează integral în timpul copilăriei, ţesutul responsabil 
pentru recunoaşterea feţelor se dezvoltă şi după primii ani 

esutul din creierul uman care ne ajută să diferenţiem feţele 
se dezvoltă şi după primele etape ale vieţii omului, 

Până în prezent se credea că 
ţesutul din creierul uman se opreşte din creştere după primele 

etape din viaţă, organul adaptându-se 
mai târziu în timpul vieţii prin 
optimizarea conexiunilor dintre neuroni. 

Tomografiile realizate pe copii şi adulţi 
au dezvăluit faptul că părţi ale creierului 
implicate în recunoaşterea facială se 

în timpul copilăriei, cât şi 
în adolescenţă, spre deosebire de alte 
regiuni ale creierului care până în acel 
moment ajung la maturitate, relatează 

Abilitatea pare să se dezvolte mult mai puternic 
în momentul în care oamenii pătrund în grupuri sociale mari. 

Spector, neurolog din cadrul Universităţii 
Standford din California afirmă că descoperirea îi va ajuta pe 
cercetători să înţeleagă unele aspecte ale procesului de 
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îmbătrânire, precum şi cauzele afecţiunilor care îi fac pe oamen
să nu mai diferenţieze feţele familiare.
  
Cercetătorii au realizat tomografii asupra a 22 de copii cu vârstă 
între cinci şi 12 ani şi asupra a 22 de adulţi cu vârsta între 22 şi 
28 de ani. În timp ce voluntarii priveau diferite imagini, 
cercetătorii le monitorizau activitatea cerebrală. Tomografiile au 
dezvăluit mărimea şi locul în care se află ţesutul utilizat pentru 
recunoaşterea facială. În timp ce analizau zonele creierului 
active, cercetătorii au descoperit că în zona girusului fusiform 
se află ţesutul care ajută la deosebirea feţelor. Din copilărie 
până în adolescenţă, ţestul s-a dezvoltat cu un procent de 
12,6%, conform tomografiilor. Creşterea ţesutului nu este 
datorată formării de noi neuroni, ci de dezvoltarea celor 
existenţi.                   

Ce se întâmplă în CORPUL TĂU atun
când ţii POST TOTAL?

 
                                                                             

             Postul este cel mai vechi şi eficace tratament! Acolo 
unde postul nu vindecă, nimic nu vindecă.  

ostul curată, îndepărtează boală şi aduce sănătatea în 
organsim.” – Petre Anca (discipol al lui Valeriu Popa), în 
cartea „Cancerul boală incurabilă?” (ed. Dharana, 

Bucureşti 2001)  „Organismul poate rezistă fără hrană timp de 
105 zile, iar cei mai mulţi oameni s-au vindecat cu posturi 
scurte, de 40 de zile”, scrie acelaşi Petre Anca, în cartea să. 
Chiar dacă încă controversată această metodă, importantă 
medicală a postului total este cunoscută din vechi timpuri: „Cu 
cât îl hrăniţi mai bine pe bolnav, cu atât îl dărâmaţi mai mult”, 
spunea şi Hipocrate.  În lipsa apei şi a hidratarii, corpul cedează 
foarte repede, dar în mod fascinant, acesta rezistă fără hrană. În 
perioada de post total (perioada când nu mâncaţi nimic şi beţi 
doar apă), hidratarea este însă esenţială. Corpul trece pri
multe procese metabolice care îl ajută să conserve energie. 
• LA 6 ORE DUPĂ CE AI MÂNCAT… 
După ce mâncăm, organismul nostru continuă să proceseze 
alimentele, producând, alături de alte molecule importante, şi 
glucoză. Glucoză este vitală pentru organismul nostru, 
reprezentând hrană fiecărei celule şi fiind totodată principalul 
„combustibil”al creierului. Atunci când glucoză este în exces, 
această este depozitată sub formă de glicogen în organism, în 
special în ficat şi muşchi. Glicogenul reprezintă 
adevăratele noastre depozite energetice, ce pot fi accesate rapid. 
• CE SE ÎNTÂMPLĂ LA 3 ZILE DE POST TOTAL? 
Stocurile tale de glucoză îţi ajung între 24 şi 48 de ore, chiar 
dacă după şase ore, consumul energetic începe deja să scadă. 
Începi să simţi foamea în aceaste ore, iar corpul tău intră într
stare de ketoza (cetoză). Ketoza este o stare în care organismul 
foloseşte depozitele de grăsime pe care le are pentru a produce 
energie, din cauza că nu primeşte o cantitate suficientă de 
carbohidraţi. Cu alte cuvinte, organismul începe să transforme 
grăsimile din depozite în molecule cu rol energetic. Este o 
perioada când „se arde” grăsimea din organism. (Sursă: 

P
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îmbătrânire, precum şi cauzele afecţiunilor care îi fac pe oameni 
să nu mai diferenţieze feţele familiare. 

Cercetătorii au realizat tomografii asupra a 22 de copii cu vârstă 
între cinci şi 12 ani şi asupra a 22 de adulţi cu vârsta între 22 şi 
28 de ani. În timp ce voluntarii priveau diferite imagini, 

monitorizau activitatea cerebrală. Tomografiile au 
dezvăluit mărimea şi locul în care se află ţesutul utilizat pentru 

În timp ce analizau zonele creierului 
active, cercetătorii au descoperit că în zona girusului fusiform 

tul care ajută la deosebirea feţelor. Din copilărie 
a dezvoltat cu un procent de 
Creşterea ţesutului nu este 

datorată formării de noi neuroni, ci de dezvoltarea celor 

Ce se întâmplă în CORPUL TĂU atunci 
când ţii POST TOTAL?  

                                                                             Anca PETRE 

Postul este cel mai vechi şi eficace tratament! Acolo 

lă şi aduce sănătatea în 
Petre Anca (discipol al lui Valeriu Popa), în 

cartea „Cancerul boală incurabilă?” (ed. Dharana, 
„Organismul poate rezistă fără hrană timp de 

au vindecat cu posturi mai 
scurte, de 40 de zile”, scrie acelaşi Petre Anca, în cartea să. 
Chiar dacă încă controversată această metodă, importantă 
medicală a postului total este cunoscută din vechi timpuri: „Cu 
cât îl hrăniţi mai bine pe bolnav, cu atât îl dărâmaţi mai mult”, 

În lipsa apei şi a hidratarii, corpul cedează 
foarte repede, dar în mod fascinant, acesta rezistă fără hrană. În 
perioada de post total (perioada când nu mâncaţi nimic şi beţi 
doar apă), hidratarea este însă esenţială. Corpul trece prin mai 
multe procese metabolice care îl ajută să conserve energie.  
• LA 6 ORE DUPĂ CE AI MÂNCAT…  
După ce mâncăm, organismul nostru continuă să proceseze 
alimentele, producând, alături de alte molecule importante, şi 

anismul nostru, 
reprezentând hrană fiecărei celule şi fiind totodată principalul 
„combustibil”al creierului. Atunci când glucoză este în exces, 
această este depozitată sub formă de glicogen în organism, în 
special în ficat şi muşchi. Glicogenul reprezintă de fapt 
adevăratele noastre depozite energetice, ce pot fi accesate rapid.  
• CE SE ÎNTÂMPLĂ LA 3 ZILE DE POST TOTAL?  
Stocurile tale de glucoză îţi ajung între 24 şi 48 de ore, chiar 
dacă după şase ore, consumul energetic începe deja să scadă. 

imţi foamea în aceaste ore, iar corpul tău intră într-o 
stare de ketoza (cetoză). Ketoza este o stare în care organismul 
foloseşte depozitele de grăsime pe care le are pentru a produce 
energie, din cauza că nu primeşte o cantitate suficientă de 

i. Cu alte cuvinte, organismul începe să transforme 
grăsimile din depozite în molecule cu rol energetic. Este o 
perioada când „se arde” grăsimea din organism. (Sursă: 

www.portal-spiritual.eu)  
În mod tipic, dacă posteşti sau dacă ţii o dietă săracă în 
carbohidraţi, corpul tău intră în această stare. Uneori, această 
dietă este folosită şi în tratarea epilepsiei. 
În a 3-a zi producţia de cetone este suficientă pentru a produce 
aproape toată energia de care organismul are nevoie, iar 
proteinele din organism încep să fie cruţate. Până în ziua a 4
creierul ajunge să îşi procure aproape toată energia de la cetone, 
iar proteinele din corp sunt salvate 
LA 72 DE ORE DE POST TOTAL 
Partea dificilă pentru corp şi minte (la nivel psihologic trebuie 
să ne luptăm cu senzaţia de foame) survine în a 4
total – este stadiul de autofagie. Odată ce grăsimile au fost 
consumate, corpul începe să consume proteinele din muşchi, 
aceştia slăbindu-se. La acest punct, nevoia creierului de glucoză 
scade la un sfert faţă de normal. Dar acum, creierul începe să îşi 
extragă energia din proteine – ficatul foloseşte aminoacizii 
pentru a produce glucoză.[…]  Cea mai mare cantitate de 
proteine din corp este pierdută în primele 72 de ore. Apoi, 
corpul se adaptează şi conservă proteinele. Într
de zile de post cu apă, o persoană pierde aproximativ 907 grame 
de masă musculară. În perioada de post total, metabolismul se 
încetineşte, astfel încât corpul reuşeşte să folosească cât mai 
puţină energie posibil. 
Putem supravieţui peste 70 de zile cu post total 
Putem supravieţui şi 70 de zile fără hrană, această depinzând de 
nivelul de hidratare şi de rezervele de grăsimi pe care le avem în 
corp. Postul total (perioada când nu mâncaţi nimic şi beţi doar 
apă) se recomandă în cazul bolilor grave şi este folosit în 
medicină alternativă. Este bine să consultaţi o personalitate în 
domeniu şi să urmaţi cu precizie toate indicaţiile care va sunt 
date, fiindcă în cazul abaterilor de la tratamentul cu post total, 
există riscuri. Postul total trebuie însoţit de hidratare, gândire 
pozitivă şi mişcare fizică. „Durata postului total variază în 
funcţie de structura energetică a individului şi de tipul afecţiunii 
şi poate fi de 1, 3, 7, 14, 21, 28, 35, 49, 63, 77, 84, 91, 98, 105 
zile”, susţine Petre Anca în cartea să, „timp în care va purifică 
organismul şi ceea ce este şi mai important, va apropie de 
Dumnezeu. Cu alte cuvinte, postul total va purifică întreagă 
fiinţă„.http://www.garbo.ro/articol/Tratamente-naturiste/17478/reactii
total/pagina-2.html 

                      

Oamenii autotrofi! nu au mâncat si nu au 
băut apa niciodata! Care este secretul?

 

 
         În toată lumea sunt peste 3000 de oameni autotrofi, 
care nu mănâncă şi nu beau apă deloc, secretul constâ
ideea că organismele pot fi capabile să transforme energia 
solară în hrană, prin fotosinteză. Pot şi oamenii obişnuiţi să 
facă aşa ceva?  
 

ieta cu energie solară este un proces pe care aceşti 
oameni îl adopta treptat. Primul pas este privirea 
soarelui dimineaţă, atunci când răsare iar această 

şedinţa de privire a soarelui se măreşte treptat. Când se ajunge 
la 15 minute de privit poftă de mâncare se diminuează iar la 30 

D

medicinmedicinmedicinmedicină    

Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017 

În mod tipic, dacă posteşti sau dacă ţii o dietă săracă în 
ohidraţi, corpul tău intră în această stare. Uneori, această 

dietă este folosită şi în tratarea epilepsiei.  
a zi producţia de cetone este suficientă pentru a produce 

aproape toată energia de care organismul are nevoie, iar 
ncep să fie cruţate. Până în ziua a 4-a, 

creierul ajunge să îşi procure aproape toată energia de la cetone, 
iar proteinele din corp sunt salvate  
LA 72 DE ORE DE POST TOTAL  
Partea dificilă pentru corp şi minte (la nivel psihologic trebuie 

senzaţia de foame) survine în a 4-a zi de post 
este stadiul de autofagie. Odată ce grăsimile au fost 

consumate, corpul începe să consume proteinele din muşchi, 
se. La acest punct, nevoia creierului de glucoză 

de normal. Dar acum, creierul începe să îşi 
ficatul foloseşte aminoacizii 
Cea mai mare cantitate de 

proteine din corp este pierdută în primele 72 de ore. Apoi, 
oteinele. Într-o perioada de 30 

de zile de post cu apă, o persoană pierde aproximativ 907 grame 
În perioada de post total, metabolismul se 

încetineşte, astfel încât corpul reuşeşte să folosească cât mai 
puţină energie posibil.  

ravieţui peste 70 de zile cu post total  
Putem supravieţui şi 70 de zile fără hrană, această depinzând de 
nivelul de hidratare şi de rezervele de grăsimi pe care le avem în 
corp. Postul total (perioada când nu mâncaţi nimic şi beţi doar 

n cazul bolilor grave şi este folosit în 
medicină alternativă. Este bine să consultaţi o personalitate în 
domeniu şi să urmaţi cu precizie toate indicaţiile care va sunt 
date, fiindcă în cazul abaterilor de la tratamentul cu post total, 

tul total trebuie însoţit de hidratare, gândire 
pozitivă şi mişcare fizică. „Durata postului total variază în 
funcţie de structura energetică a individului şi de tipul afecţiunii 
şi poate fi de 1, 3, 7, 14, 21, 28, 35, 49, 63, 77, 84, 91, 98, 105 

sţine Petre Anca în cartea să, „timp în care va purifică 
organismul şi ceea ce este şi mai important, va apropie de 
Dumnezeu. Cu alte cuvinte, postul total va purifică întreagă 

naturiste/17478/reactii-in-corp-atunci-cand-tii-post-

Oamenii autotrofi! nu au mâncat si nu au 
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minute creierul dezvoltă o capacitate de stocare a energiei solare 
care va fi transformată în energia necesară activităţilor umane. 
Numeroşi asceţi indieni declara că se formează o aura 
energetică în jurul trupului care are două beneficii: este un 
“aliment” pentru întreagă zi şi oferă protecţie împotriva bolilor. 
Cei care urmează această cale şi renunţă la alimentele solide 
devin atraşi de sfera spirituală a vieţii şi îşi pierd interesul 
pentru partea materială, notează drknow.ro. 
Modul de viaţă al oamenilor autotrofi îi lasă pe oamenii de 
ştiinţă uluiţi, nefiind în stare să explice acest fenomen pe care 
încearcă să-l înţeleagă prin diverse studii şi experimente. Unul 
din aspectele pe care aceştia nu-l înţeleg este prezenţa unei 
cantităţi suficiente a vitaminei B12, vitamina absolut necesară 
organismului uman, în corpul autotrofilor deş
regăseşte doar în hrană de origine animală. 
Unul din cele mai incredibile cazuri din cadrul oamenilor 
autotrofi îl reprezintă indianul Prahlad Jani, care are 83 ani şi a 
renunţat la hrană solidă şi lichidă de la vârstă de 8 ani. Jani duce 
o viaţă de ascet trăind într-o peştera de la vârstă de 8 ani 
rugându-se şi meditând zilnic. 
 Este adept al zeiţei Amba şi declara că este hrănit cu apă divină 
printr-o gaură în boltă peşterii. Oricât de ireal pare cazul acestui 
indian este cât se poate de real. Jani a fost studiat timp de 10 
zile de o echipa formată din 30 medici specialişti care i
monitorizat funcţiile vitale la spitalul Sterlin din Ahmedabad. 
Cercetătorii i-au interzis indianului să facă baie având în vedere 
că apă hidratează corpul prin piele dar nu a suferit nici o 
complicaţie. Jani i-a şocat pe medicii care îl monitorizau 
deoarece nu a consumat nimic iar funcţiile organelor interne nu 
i s-au modificat şi nu a manifestat nici o afecţiune. Un alt fapt 
inexplicabil a fost urină care i s-a format în vezica şi care era 
ulterior absorbită de pereţii vezicii. Directorul Institutului 
Apărării Naţionale din India, Dr. G. Ilavazahagan, care a 
participat la acest studiu nu a înţeles cum poate Jani să 
supravieţuiască declarând: Pare evident că mai există o sursă de 
energie care poate fi procesată de corpul uman, înafara caloriei, 
dar va dura până o vom descoperi. 
Un alt caz, la fel de uluitor, este înregistrat tot în India. 
Fizicianul Hira Ratan Manek, în vârstă de 67 ani a renunţat în 
mod deliberat la mâncare, în urmă cu 8 ani. Ratan a fost studiat 
şi supravegheat de specialiştii NASA pe o perioada de 130 zile, 
timp în care s-a hrănit doar cu apă şi energie solară. Specialiştii 
l-au numit “fenomenul HRM” şi nu au găsit nici o explicaţie 
ştiinţifică care să elucideze acest caz. Ratan îşi explică decizia 
alegerii acestui mod de viaţă prin faptul că hrană solidă crează 
toxine iar corpul uman are doar de suferit în timp ce hrană 
solară redă corpului abilitatea naturală de a trăi activând un 
procent foarte mare de funcţii ale creierului. 
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Oamenii de ştiinţă au inventat particula de 
oxigen care, dacă este injectată, permite 
continuarea vieţii în absen

 

        Oameni de ştiinţă au inventat particulele de oxigen 
care, atunci când sunt injectate, permit apoi să putem trăi 
fără a respira o anumită perioadă de timp.

njectate în fluxul sanguin al unei persoane, acestea pot 
oxigena rapid sângele. Microparticulele pot men
în viaţă timp de până la 30 de minute în caz de insuficienţă 

respiratorie.  

O nouă descoperire medicală  

O echipă de cercetători de la Spitalul 
inventat ceea ce se consideră a fi cea mai mare descoperire din 
ultimii ani. Oamenii de știință au conceput o microparticulă care 
poate fi injectată în fluxul sanguin al unei persoane pentru a 
oxigena rapid sângele acesteia. Aceasta 
dacă abilitatea persoanei de a respira este redusă sau chiar 
abolită.  

Această descoperire ar putea salva milioane de vieţi în fiecare 
an. Microparticulele pot menţine o fiinţă în viaţă până la 30 de 
minute după un stop respirator, pr
Această invenţie are nenumărate posibile utilizări deoarece 
permite vieţii să continue chiar şi atunci când oxigenul nu mai 
este disponibil (prin respiraţie). Pentru personalul medical, 
această injecţie conferă exact timpul necesar
riscul unui atac de cord sau a unei afectări cerebrale permanente 
care pot apare atunci când oxigenul nu mai este, parţial sau 
total, disponibil în organismul pacientului.

Dr. John Kheir, cel care a început acest studiu, lucrează la 
Spitalul de Copii din Boston, la secţia 
de cardiologie. El a fost inspirat în 
realizarea acestui „medicament” în 
2006, când trata o fetiţă la terapie 
intensivă – un caz sever de pneumonie. 
La momentul respectiv, fetiţa nu era 
intubată respirator, când a început 
aibă o hemoragie pulmonară. Plămânii 
săi se umpleau cu sânge, iar în cele din 
urmă a făcut stop cardiac. Doctorilor 
le-au trebuit 25 de minute pentru a 
îndepărta suficient sânge din plămânii 

ei pentru ca ea să poată să respire din nou. Creierul fetei a 
afectat sever de lipsa de oxigen şi, în cele din urmă, fetiţa a 
murit.  
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ei pentru ca ea să poată să respire din nou. Creierul fetei a fost 
afectat sever de lipsa de oxigen şi, în cele din urmă, fetiţa a 



 

        147147147147                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

Compoziţia microparticulelor  

Microparticulele utilizate sunt alcătuite din oxigen împachetat 
într-un strat de lipide.  

Aceste microparticule sunt de aproximativ 2-4 µm lungime 
transportă de 3-4 ori mai mult oxigen decât globulele roşii. La 
început cercetătorii s-au confruntat cu dificultatea generată de 
faptul că astfel de injectări produceau embolie gazoasă. Adică 
moleculele de gaz se blocau încercând să treacă prin vasele 
capilare. Cercetătorii au depăşit această problemă împachetând 
oxigenul în particule mici, a căror formă se putea modifica. 

Utilizări viitoare posibile  

Medicale: există evidente utilizări medicale ale 
microparticulelor de oxigen – pentru salvarea de la mo
celor care nu mai pot respira din cauza inflamării plămânilor, a 
colapsului acestora sau a altor probleme similare. Ar fi bine ca 
astfel de injecţii să fie disponibile, gata de folosit în spitale şi 
ambulanţe pentru momentele de necesitate.  

Militare: vă puteţi imagina capacitatea unor puşcaşi marini dacă 
nu ar mai avea nevoie să mai iasă la suprafaţă pentru a respira şi 
ar putea rămâne sub apă peste 20 de minute? Dacă o 
ambarcaţiune începe să se scufunde, o injecţie cu microparticule 
de oxigen pe măsură ce barca se scufundă ar fi utilă pentru ca 
persoanele din ea să nu se înece. De asemenea, poate fi extrem 
de utilă atunci când în atmosferă sunt gaze toxice 
măşti de gaze disponibile. Militarii ar putea beneficia din multe 
puncte de vedere de pe urma acestei descoperiri. 

Sectorul privat: această invenţie ar putea fi utilizată ca măsură 
de precauţie pentru orice activitate nautică, când există un risc 
real de scufundare. Echipajele de salvare din apă de la adâncimi 
mari ar putea să îşi injecteze o astfel de doză înainte de acţiunea 
de salvare, iar cei prinşi sub ape îşi pot injecta o doză pentru a 
rezista până la sosirea echipajelor. 

Concluzie  

Aceasta este o descoperire medicală uimitoare. În filmul 
personajele au luat o pilulă, căştile pline cu aer şi li s
pot respira apa. Ei bine, chiar dacă ei nu puteau cu adevărat 
„respira apa”, din moment ce instinctul de a respira este 
natural, aceasta are loc… chiar dacă nu se respiră aer 
organismul a fost alimentat cu suficient oxigen pentru o 
perioadă de timp, cu o pilulă.  

Aceasta ne arată că absolut orice îşi poate imagina omul, la un 
moment dat poate deveni realitate. 
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nu ar mai avea nevoie să mai iasă la suprafaţă pentru a respira şi 
ar putea rămâne sub apă peste 20 de minute? Dacă o 
ambarcaţiune începe să se scufunde, o injecţie cu microparticule 

sură ce barca se scufundă ar fi utilă pentru ca 
persoanele din ea să nu se înece. De asemenea, poate fi extrem 
de utilă atunci când în atmosferă sunt gaze toxice și nu există 
măşti de gaze disponibile. Militarii ar putea beneficia din multe 

e de pe urma acestei descoperiri.  

: această invenţie ar putea fi utilizată ca măsură 
de precauţie pentru orice activitate nautică, când există un risc 
real de scufundare. Echipajele de salvare din apă de la adâncimi 

ecteze o astfel de doză înainte de acţiunea 
de salvare, iar cei prinşi sub ape îşi pot injecta o doză pentru a 

Aceasta este o descoperire medicală uimitoare. În filmul Abisul, 
ştile pline cu aer şi li s-a spus că 

pot respira apa. Ei bine, chiar dacă ei nu puteau cu adevărat 
”, din moment ce instinctul de a respira este 

natural, aceasta are loc… chiar dacă nu se respiră aer per se. Iar 
uficient oxigen pentru o 

Aceasta ne arată că absolut orice îşi poate imagina omul, la un 

                      

Se plănuiește să fim vaccinați cu forța
 

          Presiunile exercitate de autorită
legea vaccinării obligatorii sunt imense. Multiplele faze prin 
care proiectul a trecut de la lansare 
adus modificări substanțiale de con
numeroaselor argumente solide care arată că vaccinarea în 
masă implică riscuri majore pentru sănătate.

n această veritabilă bătălie pentru convingerea popula
bunul simț și evidența nu prea și
promotorilor vaccinării obligatorii rămânând surde 

insensibile la vocea și temerile justificate ale oamenilor. Unii 
dintre cei care ar fi trebuit să apere interesele cetă
adoptat poziții ciudate, apărând agenda acestui experiment 
social ce este implementat în special în 
În felul acesta ne-am putut convinge o dată în plus că prin legea 
vaccinării obligatorii este vizat de cu totul altceva decât binele 
și sănătatea populației. 

Amintim un astfel de episod semnificativ, petrecut 
intrarea în dezbatere publică a legii vaccinării: avocatul 
poporului s-a sesizat din oficiu în cazul epidemiei de rujeolă 
cerut Ministerului Sănătății Legea Vaccinării Obligatorii. Cu 
alte cuvinte, avocatul poporului vrea ca poporul să fie 
cu forța spre binele lui; poate că mai potrivit ar fi să se 
numească avocatul dușmanului.  

Cerând vaccinarea cu forța, Guvernul, prin Legea Vaccinării 
Obligatorii – încalcă Constituția României
„26. (2) Persoana fizică are dreptul să di
Cerând vaccinarea cu forța, avocatul poporului instigă la 
încălcarea Constituției României deoarece:
„26. (2) Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăşi

Avocatul poporului s-a sesizat din oficiu deoarece, după mintea 
lui, „în lipsa legii vaccinării” cu forța, lege prin care se dispune 
să fii vaccinat cu forța, împotriva voinței tale, „
22, art. 34 și art. 49 din Constituție privind dreptul la viață și la 
integritate fizică și psihică, ocrotirea sănătății și pro
copiilor și a tinerilor”.  

În loc să vadă ce articol din Constitu
vaccinat cu forța, avocatul poporului afirmă că dacă nu ești 
vaccinat cu forța, se încalcă Articolele 22, 36 și 49 din 
Constituție. Deci, dacă nu faci nimic, î
Constituție. Vă dați seama ce poate fi în mintea confuză a 
acestui om? 

Articolul 22 din Constituție: „(1) Dreptul la viaţă, precum şi 
dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt 
garantate.” 

- După avocatul poporului, dreptul la via
vaccinat cu forța și să te supui în timpul vieții tale la tratamente 

Î
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ște să fim vaccinați cu forța 

Presiunile exercitate de autorități pentru a adopta 
legea vaccinării obligatorii sunt imense. Multiplele faze prin 
care proiectul a trecut de la lansare și până în prezent nu au 

e de conținut, în ciuda 
numeroaselor argumente solide care arată că vaccinarea în 
masă implică riscuri majore pentru sănătate.  

n această veritabilă bătălie pentru convingerea populației, 
ț și evidența nu prea și-au găsit locul, urechile 

rilor vaccinării obligatorii rămânând surde și 
și temerile justificate ale oamenilor. Unii 

dintre cei care ar fi trebuit să apere interesele cetățenilor au 
ții ciudate, apărând agenda acestui experiment 

mentat în special în țările din Europa de Est. 
am putut convinge o dată în plus că prin legea 

vaccinării obligatorii este vizat de cu totul altceva decât binele 

Amintim un astfel de episod semnificativ, petrecut înainte de 
intrarea în dezbatere publică a legii vaccinării: avocatul 

a sesizat din oficiu în cazul epidemiei de rujeolă și a 
ții Legea Vaccinării Obligatorii. Cu 

alte cuvinte, avocatul poporului vrea ca poporul să fie vaccinat 
ța spre binele lui; poate că mai potrivit ar fi să se 

ța, Guvernul, prin Legea Vaccinării 
ția României deoarece:  

26. (2) Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăşi.” 
ța, avocatul poporului instigă la 

ției României deoarece: 
26. (2) Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăşi.” 

a sesizat din oficiu deoarece, după mintea 
ța, lege prin care se dispune 

ța, împotriva voinței tale, „se încalcă art. 
și art. 49 din Constituție privind dreptul la viață și la 

și psihică, ocrotirea sănătății și protecția 

Constituție se încalcă dacă ești 
ța, avocatul poporului afirmă că dacă nu ești 
ța, se încalcă Articolele 22, 36 și 49 din 

. Deci, dacă nu faci nimic, încalci 3 articole din 
ți seama ce poate fi în mintea confuză a 

(1) Dreptul la viaţă, precum şi 
dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt 

reptul la viață înseamnă să fii 
ța și să te supui în timpul vieții tale la tratamente 
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medicale care ți se aplică cu forța, împotriva voinței tale. 
- După avocatul poporului, dreptul la integritatea fizică 
înseamnă să fii vaccinat cu forța, ceea ce înseamnă ca cineva să 
îți bage cu forța în trup substanțe care nu vrei să-ți fie băgate. 
Tocmai că nu se respectă integritatea fizică când cineva îți bagă 
cu forța în trup substanțe care nu vrei să-ți fie băgate în trup.  
- După avocatul poporului, dreptul la integritate psihică 
înseamnă să fii vaccinat cu forța, adică ca cineva să te amenințe 
că o să-ți bage în trup cu forța, împotriva voinței tale, substanțe 
pe care tu nu vrei să le bagi în trup. 

Articolul 34 din Constituție: „(1) Dreptul la ocrotirea sănătății 
este garantat. (2) Statul este obligat să ia măsuri pentru 
asigurarea igienei şi a sănătății publice.” 

- În timp ce milioane de români nu au asigurare medicală, deci 
practic pot muri cu zile la ușa spitalelor, după avocatul 
poporului dreptul la ocrotirea sănătății înseamnă să fii tratat cu 
forța atunci când nu vrei. 

- După avocatul poporului, dreptul la ocrotirea sănătății 
înseamnă să fii tratat cu forța atunci când nu vrei să îți fie 
„ocrotită” sănătatea. În ce dictatură ne aflăm? 

- Legat de paragraful (2), asigurarea sănătății publice, nu există 
absolut niciun risc pentru sănătatea publică generat de cei care 
nu vor să se vaccineze, pentru că tuturor celorlalți care se 
vaccinează statul le garantează că sunt imunizați 100%. Deci, 
cei nevaccinați nu pun în pericol pe nimeni vaccinat. Ei se pun 
în pericol doar pe ei înșiși, ceea ce este dreptul lor.  

Avocatul poporului mai solicita Ministerului Sănătății să 
comunice următoarele: dacă instituția a organizat campanii 
naționale de informare în vederea convingerii părinților cu 
privire la utilitatea vaccinării ROR; care este gradul de 
accesibilitate al părinților la serviciile medicale, în vederea 
respectării calendarului. 

Spune NU vaccinării obligatorii. Legea Vaccinării 
Obligatorii încalcă Constituția României 

Constituția României – Viaţa intimă, familială şi privată – 
articolul 26: 

„(1) Autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, 
familială şi privată. 

(2) Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăşi, dacă nu 
încalcă drepturile şi libertăţile altora, ordinea publică sau 
bunele moravuri.” 

Prin înscrierea copiilor în grădiniţe şi şcoli – fie de stat sau 
private – care se va putea face doar după prezentarea de către 
părinţi a dovezii vaccinării copilului – se încalcă şi dreptul la 
educație – drept garantat de constituție. 

Cele zece vaccinuri care vor fi obligatorii pentru înscrierea 
copiilor la grădiniţă/școală  

În România vor deveni obligatorii zece vaccinuri administrate la 
copii: împotriva hepatitei B, a difteriei, tetanosului, pertussis, 
poliomielitei, rujeolei, oreionului, rubeolei, anti haemophilus și 
BCG (vaccinul contra formelor grave de tuberculoză), cuprinse 
în patru vaccinuri (BCG, hexavalent, ROR și tetravalent). 

Proiectul de lege propus de grupul de lucru alcătuit la iniţiativa 
Ministerului Sănătăţii şi format din specialişti în domeniu 
menţionează că „pentru vaccinările obligatorii, informarea 
părintelui este obligatorie iar consimţământul este prezumat”.  

Adică, părintele va trebui să semneze o declaraţie prin care 
refuză să-şi vaccineze copilul, în caz contrar considerându-se 
din oficiu că este de acord cu vaccinarea.  

Înscrierea copiilor în grădiniţe şi şcoli – fie de stat sau private – 
se va putea face doar după prezentarea de către părinţi a dovezii 
vaccinării copilului cu vaccinurile care previn bolile mai sus 
precizate. Sunt exceptaţi doar copii „care fac dovada 
contraindicaţiilor medicale definitive pentru anumite 
vaccinări”.  

Dacă la înscrierea la grădiniţă/școală părintele nu va putea 
prezenta dovada vaccinării complete, atunci va trebui să aducă 
de la Comisia Judeţeană de Vaccinare un document în care să 
fie precizate clar datele de recuperare în următorul an a 
vaccinării cu vaccinurile care previn bolile mai sus. În aceeaşi 
perioadă, părinţii vor beneficia de explicaţii şi consiliere din 
partea specialiştilor, în privinţa vaccinării.  

Dacă nici după un an vaccinarea nu va fi completă, 
grădiniţa/școala nu-l mai poate înscrie pe copil, iar directorul 
grădiniţei/şcolii are obligaţia prin lege de a aduce cazul în 
atenţia comisiei judeţene de vaccinare. Copilul va putea fi 
înscris la grădiniţă/şcoală doar după ce medicul de familie va 
scrie pe adeverinţa sintagma „antecedente vaccinale complete 
corespunzătoare vârstei”. Vaccinările obligatorii se efectuează 
doar în unităţile medicale autorizate.  

Proiectul de lege prevede explicit ca o responsabilitate a 
părinţilor „asigurarea vaccinărilor complete corespunzătoare 
vârstei pentru vaccinările obligatorii în scopul asigurării 
dreptului la sănătate”. Deocamdată proiectul de lege nu conține 
un capitol destinat sancțiunilor, acesta urmând să fie elaborat 
după încheierea dezbaterii publice. Există o mențiune, la 
articolul 11, paragraful 4, litera n, conform căreia Comisiile 
Județene de Vaccinare, sau cea a Municipiului București, pot 
sesiza instituțiile abilitate cu privire la infracțiunea de rele 
tratamente aplicate minorului, dacă minorul a împlinit vârsta de 
3 ani și nu a beneficiat de vaccinurile obligatorii 
corespunzătoare vârstei. 

În precedenta variantă a proiectului de lege a vaccinării, la 
capitolul amenzi părinţii nu erau vizaţi deloc, amenzi erau 
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prevăzute doar pentru instituţiile care au responsabilităţi în 
procesul vaccinării.  

În proiectul de lege se prevede şi „compensarea efectelor 
invalidante” provocate de vaccinuri, dacă acestea sunt dovedite 
de „relaţii de cauzalitate” (statistic, astfel de efecte după 
vaccinare apar mai rar decât după autoadministrarea unor 
medicamente foarte frecvent folosite de populaţie).  

Proiectul de lege precizează că existenţa acestei cauzalităţi 
trebuie confirmată de o comisie ştiinţifică formată dintr-un 
microbiolog, un epidemiolog, un pediatru, un medic specialist 
în boli infecţioase şi un medic de familie, fiecare desemnat de 
societățile ştiinţifice de specialitate. În această comisie vor 
exista şi reprezentanţi ai ministerelor Sănătăţii, Educaţiei şi al 
Autorităţii pentru Protecţia Drepturilor Copilului.  
Legea precizează clar că membrii acestei comisii se supun 
prevederilor legate de conflictul de interese.  

La nivel judeţean, pe lângă specialiştii mai sus menţionaţi, din 
aceste comisii vor face parte şi un psiholog şi o asistentă 
medicală (sau moaşă). Aceste comisii judeţene vor trebui să-i 
consilieze pe părinţii copiilor nevaccinaţi şi, dacă e cazul, să 
sesizeze Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
dacă, până la împlinirea vârstei de un an şi jumătate, copilul nu 
a primit vaccinurile obligatorii mai sus menţionate. Dacă acel 
copil nu a fost vaccinat până la vârsta de 3 ani, această comisie 
va sesiza instituţiile abilitate privind „infracţiunea de rele 
tratamente aplicate minorului de către părinţi”.  

Proiectul de lege prevede obligativitatea medicilor de familie şi 
a medicilor din maternităţi (publice şi private) de a asigura 
vaccinarea corectă a copiilor. Dacă medicii, farmaciştii şi 
asistenţii medicali nu vor transmite în media şi părinţilor 
informaţii „corecte şi dovedite ştiinţific” legate de vaccinare, 
atunci vor fi sancţionaţi de către Colegiul Medicilor, care va 
sancţiona şi sesiza autorităţile abilitate şi în cazul falsificării 
documentelor medicale legate de vaccinare.  

În afara vaccinurilor obligatorii mai sus menţionate, proiectul 
de lege prevede alte trei categorii de vaccinuri: cele pentru 
situaţii speciale (epidemii), cele pentru grupe populaţionale de 
risc (anumiţi bolnavi cronici) şi vaccinuri opţionale. Cu 
excepţia ultimei categorii, finanţarea activităţii de vaccinare se 
face din fondurile Ministerului Sănătăţii şi a Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate. Vaccinarea persoanelor cu o profesie 
care-i expune la riscuri de îmbolnăvire este suportată financiar 
de angajatori.  

Proiectul de lege prevede şi obligativitatea Ministerului 
Sănătăţii de a asigura resursele financiare necesare pentru 
procurarea vaccinurilor şi transportul acestora până la medici. 
Ministerul va asigura şi un stoc de rezervă de vaccinuri egal cu 
necesarul pe un an şi va lua măsuri de evitare „a schimbărilor 
frecvente a producătorilor de vaccinuri cel puţin pentru o 
perioadă de 4 ani”.  

În obligaţia acestui minister va intra şi informarea şi 
comunicarea către populaţie şi medici a oricăror modificări în 
calendarul de vaccinare cu cel puţin 6 luni înainte de aplicarea 
lor.  

Acest proiect de lege a fost elaborat în urma unei scăderi bruşte 
a vaccinării copiilor în Bucureşti: cu 19% mai puţini copii 
vaccinaţi în 2014 faţă de 2013. Fenomenul, prezent şi în alte 
câteva judeţe dar nu atât de pronunţat ca în Bucureşti, se 
datorează discontinuităţilor în aprovizionarea medicilor cu 
vaccinuri, informării greşite a populaţiei şi refuzului părinţilor 
de a-şi vaccina copiii.  

Noua Lege a Vaccinării obligatorii reprezintă o încălcare 
gravă a Constituției  

Guvernul consideră că „Vaccinarea trebuie să fie obligatorie și 
că vaccinarea ține de siguranța națională. Practic cine se 
opune vaccinării obligatorii atentează la siguranța națională”. 
Adică este un fel de terorist. Nu contează că vaccinurile aduse 
sunt cu un triunghi negru pe ele și că sunt în perioada de 
monitorizare. Nimeni nu va mai avea voie să se opună 
vaccinării. 

Să o luăm logic. Copiii sau adulții care nu doresc să se 
vaccineze s-ar expune doar pe ei înşişi la posibila boală de care 
vaccinul i-ar apăra. Căci cei care doresc să fie vaccinați și o vor 
face, vor fi protejați împotriva bolii de către acel vaccin. Acest 
lucru le este garantat de către Ministerul Sănătății și de către 
Guvernul României, prin ceea ce le spun prin lege legat de 
vaccinuri. Prin urmare, cei care nu doresc să se vaccineze nu 
pun în pericol în niciun fel securitatea medicală a celorlalți, 
deoarece toți ceilalți sunt protejați prin vaccinare. Iar această 
protecție le este garantată de Guvern prin lege. Prin urmare, ei 
nu încalcă în niciun fel „drepturile şi libertăţile altora”, ca să 
nu mai vorbim că nu încalcă „ordinea publică sau bunele 
moravuri”, care n-au legătură cu subiectul. Și-atunci?  

De ce să fie obligați cei care nu vor să se vaccineze, să 
primească cu forța un tratament medical pe care ei nu doresc să-
l primească? Pe ce bază constituțională cetățeni ai acestei țări 
sunt obligați să primească cu forța un tratament medical pe care 
ei nu-l doresc să-l primească? Repetăm, că poate nu vă dați 
seama ce lege vreți să propuneți. Pe ce bază constituțională sunt 
obligați cetățenii României să se supună cu forța la tratamente 
medicale pe care nu vor să le primească? În ce dictatură fascistă 
sau bolşevică se cred guvernanții care au tupeul să creadă că pot 
dispune cum vor de trupurile cetățenilor acestei țări?  

Art. 26. (2) „Persoana fizică are dreptul să dispună de ea 
însăşi.” 

Reamintim că nici măcar pe vremea lui Ceaușescu vaccinarea 
nu se făcea cu forța. Copiii pe care părinții nu-i lăsau să fie 
vaccinați nu erau vaccinați. (Cazurile erau numeroase la acea 
vreme în rândul „pocăiților”). 
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Un alt aspect înfiorător al acestei legi este faptul că statul, exact 
ca și norvegienii de la Barnevernet, îşi arogă drepturi mai mari 
asupra copiilor decât părinții acestora. Cum este posibil așa 
ceva? Cum este posibil ca statul să decidă înaintea părinților 
dacă copilul lor să fie vaccinat, când să fie vaccinat și cu ce 
anume să fie vaccinat? Cine se cred guvernanții de decid ei ce 
este mai bine pentru copii, înaintea părinților acelor copii?  

Constituția României – Familia  

Articolul 48 (1) „Familia se întemeiază pe căsătoria liber 
consimţită între soţi, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi 
îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi 
instruirea copiilor.”  

„Dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, 
educaţia şi instruirea copiilor” sunt garantate de Constituție. 
Așa cum vedeți acolo nu scrie „Dreptul şi îndatorirea 
statului(?) de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea 
copiilor”. 

Guvernanții au încălcat deja, în mod grosolan, Constituția 
României care interzice la articolul 3 (4) „Strămutarea de 
populații străine pe Teritoriul României”, căci aducerea de 
populații străine din Grecia, Turcia, Germania, Italia etc., nu 
înseamnă azil ci strămutare. Legea Azilului spune clar că ea se 
aplică persoanei ajunse singură la granița sau pe teritoriul 
României, persoană care îşi exprimă de bunăvoie dorința de a 
cere azil.  

Acum ei se pregătesc din nou ca printr-o altă așa-zisă lege să 
încalce iar grosolan Constituția României, şi nu unul, ci două 
articole în același timp: 26 (2) şi 48 (1).  

Dincolo de aceste ilegalități, o altă problemă de azi este că 
majoritatea românilor, nu toți, dar majoritatea, ar avea încredere 
în vaccinuri dacă acestea ar fi produse în România la Institutul 
Cantacuzino sau la oricare alt Institut al statului român, acolo 
unde lucrează medici și specialiști români.  

În afară de cei cărora religia le interzicea să se vaccineze 
(dreptul lor), pe vremea lui Ceaușescu nu exista absolut nicio 
panică legată de vaccinuri, în ciuda numeroaselor probleme pe 
care le crea, de exemplu, vaccinul poliomielitic. De ce? Simplu. 
Pentru că lumea avea încredere în cei care făceau și distribuiau 
vaccinurile. De ce? Pentru că populația avea atunci o anumită 
siguranță că statul român, care făcea și care testa atunci 
vaccinurile, nu îi privea pe români ca pe „cobaii de test a 
perioadei de monitorizare a vaccinurilor”, perioadă de 
monitorizare de-a lungul căreia unii îşi testează astăzi gratuit 
vaccinurile pe toți bebelușii din România. Ba mai mult, le dăm 
noi bani, cumpărându-le vaccinurile, ca ei să şi le testeze pe 
bebelușii noştri, în perioada de monitorizare a noului lor vaccin.  

Hexaxim-ul dat bebelușilor în mod repetat la 2, 4 și 11 luni este 
un vaccin aflat în perioada de monitorizare a posibilelor efecte 
adverse, este un vaccin CU TRIUNGHI NEGRU, este un 
vaccin care nu este dat, de exemplu, la scară națională, 

bebelușilor din Franța sau Germania, ci bebelușilor „de 
categoria a doua”, din România și din Kazahstan. Drama prin 
care trece țara noastră este că cetățenii României nu mai au 
încredere în statul român. Cetățenii României nu mai au 
încredere în statul român pentru că statul român şi-a bătut şi-şi 
bate joc de ei de 26 de ani încoace. Statul român nu mai este de 
fapt „român”, căci așa cum vedem zi de zi el deserveşte de fapt 
interesele străinilor.  

Legea Dării în Plată a fost adoptată la presiunile BNR şi a lui 
Isărescu, pentru a servi intereselor financiare ale băncilor 
străine, redevențele în mod criminal nu au fost mărite de doi ani 
în detrimentul poporului român şi în avantajul OMV-ului, 
industria energetică a cărbunelui a fost pusă pe butuci, pământul 
țării şi pădurile țării noastre aparțin străinilor în proporții 
amețitoare, industria uraniului şi a metalelor rare e distrusă, 4 
milioane de români au luat drumul bejeniei nemaiavând ce lucra 
în România, natalitatea e la minimul său istoric, sănătatea e la 
pământ etcetera, etcetera, etcetera. 

Cum bine spunea Petre Țuțea, în 1934, „Statul acesta îi apără 
pe străini de noi, ca-n colonii”.  

Iată însă că acum s-a ajuns ca statul să încalce drepturi 
constituționale fundamentale. S-a ajuns ca oamenii să nu mai 
poată dispune de propriul lor corp deşi Constituția le garantează 
acest lucru. Art. 26. (2) „Persoana fizică are dreptul să dispună 
de ea însăşi”. S-a ajuns ca părinții să nu mai poată decide cum 
să-şi crească mai bine copiii lor, deși Constituția le garantează 
acest lucru: Art.48 (1) „Familia se întemeiază pe căsătoria liber 
consimţită între soţi, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi 
îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi 
instruirea copiilor.” 

Primiți cu vaccinul? Adevărurile nespuse despre vaccinare  

Alexandra Oberschi, președintele Asociației Juriștilor pentru 
Apărarea Drepturilor și Libertăților, se opune ferm inițiativei 
legislative care încearcă să facă vaccinarea obligatorie. 

„Nu urmăresc statisticile oficiale pe motiv că nu le consider 
reale. Noi suntem în legătură cu mii de părinți care raportează 
efecte adverse: imediate, ușoare, medii, grave și foarte grave, 
care ajung chiar și la deces. (…) Noi dorim să se ajungă cu 
investigațiile până la capăt”, a spus Alexandra Oberschi. 
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Război în Italia pe tema vaccinării 
obligatorii – Părinții amenință că nu își vor 

mai lăsa copiii la școală și grădiniță

            Active News.ro: Isteria obligativității vaccinării a 
cuprins și Italia.  

ecizia Guvernului de la Roma, care a aprobat un decret 
de lege prin care permite înscrierea în școli și grădinițe 
doar a copiilor vaccinați și care le impune sancțiuni 

financiare părinților care decid să își înscrie copiii nevaccinați la 
școală, a provocat panică și revoltă în rândul italienilor. 
dintre părinții care au copii la grădiniță spun că nu sunt dispuși 
să îi vaccineze.  Disperarea unora merge până acolo încât o 
femeie gravidă spune că preferă să avorteze decât să fie obligată 
să își vaccineze copilul.  

Mii de părinți din Italia încearcă în aceste zile să găsească o cale 
de a scăpa de decretul guvernului de la Roma, 
căruia,  pentru ca un copil să poată fi înscris la cre
grădiniță (0-6 ani), părinții trebuie să prezinte carnetul de 
vaccinări și eventualele certificate medicale cerute. Dacă însă 
copilul nu are vaccinurile, nu va putea fi înscris. În plus, 
decretul prevede că, dacă familia refuză vaccinarea, va trebui să 
plătească o amendă care poate ajunge și la 7.000 de euro. 

Pentru cei care vaccinarea reprezintă un pericol la adresa 
sănătății copiilor lor, decretul de lege este o formă de 
discriminare și de încălcare a drepturilor părinților, pe care, 
spun ei, numai în regimurile dictatoriale le poți întâlni. 

Dezbateri aprinse pe acest subiect au loc la posturile de radio 
de televiziune din Peninsulă, iar mulți comentează că preferă să 
își retragă copiii din școli sau grădinițe. „Mai bine îi lăsăm să 
facă școala acasă. Și dacă toți ne vom lua copiii acasă sau nu îi 
vom înscrie la școală, să vedeți câte școli se vor închide!”, 
spune  Ferdinando Donolato, președintele unei organizații care 
luptă pentru dreptul părinților de a nu-și vaccina copiii. 
mult, acesta spune că ia în calcul ca, după ce decretul de lege va 
fi validat de Parlament, să îl conteste la Curtea Constitu
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Managerul Spitalului “Sfânta Maria”: Vor 
să trimită toate organele în străinătate!

         Medicul Narcis Copcă dezvăluie culisele negocierilor 
dintre Ministerul Sănătății și Eurotransplant: Vor să 
trimită toate organele în străinătate.

ampania inițiată de Evenimentul zilei cu scopul de a 
limpezi pe cât posibil apele tulburi în care se scaldă 
domeniul transplanturilor a escaladat orice a

scoțând la iveală nereguli grave ale sitemului public de sănătate. 
Demarată la începutul săptămânii trecute 
problema spinoasă a transplantului pulmonar, ancheta noastră a 
ajuns să fie preluată din mers de toată media autohtonă. 
Presiunea imensă a avut efect, Vlad Voiculescu, ministrul 
Sănătății, făcând un pas în față în încercarea 
neregulile uluitoare sesizate la Agenția Națională de Transplant 
(ANT) – șofer care semna propuneri de achiziții!, fost șef al 
ANT careși atribuia singur contracte, pe care le semna de două 
ori, în calitate de furnizor și în cea de prestator
acreditări pentru prelevat organe acordate fără acoperire etc.

Tabloul unui război 

În paralel cu acest război declarat și purtat cu Agenția Națională 
de Transplant, Vlad Voiculescu a susținut și bătălia începută cu 
Narcis Copcă, managerul Spitalului Sfânta Maria, locul unde a 
fost acreditat singurul centru de transplant de plămâni din 
România, dar care nu este folosit pentru că ministrul refuză să 
deblocheze banii pentru prima operație de transplant: „Îmi afirm 
din nou îndoielile că Spitalul Sfânta Maria a fost acreditat în 
mod judicios și că este pregătit în acest moment pentru a realiza 
transplant pulmonar (…) Consider că este în imposibilitatea de 
a urmări pacienții, neavând un compartiment de pneumologie și 
nici experți specializați în urmărirea post
nu are un laborator care să poată analiza probele pacien
de ore din 24”. Vlad Voiculescu a probat, în continuare, un ton 
mai blând: „Nimeni nu a spus că cineva de la Sfânta Maria a 
comis vreo ilegalitate. Bine, singura ilegalitate poten
putea fi legată de un fals în dosarul de acreditare… Nu am ce 
să-i reproșez domnului Copcă din punct de vedere profesional”.

Întâlnirea cea de taină cu Eurotransplant

Odată contextul desenat, trebuie remarcat că în toată această
perioadă și stare de beligeranță, Vlad Voiculescu i

C
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Managerul Spitalului “Sfânta Maria”: Vor 
să trimită toate organele în străinătate! 

Florin SAIU 

 

Medicul Narcis Copcă dezvăluie culisele negocierilor 
ții și Eurotransplant: Vor să 

trimită toate organele în străinătate. 

țiată de Evenimentul zilei cu scopul de a 
limpezi pe cât posibil apele tulburi în care se scaldă 
domeniul transplanturilor a escaladat orice așteptări, 

țând la iveală nereguli grave ale sitemului public de sănătate. 
mânii trecute și focalizată pe 

problema spinoasă a transplantului pulmonar, ancheta noastră a 
ajuns să fie preluată din mers de toată media autohtonă. 
Presiunea imensă a avut efect, Vlad Voiculescu, ministrul 

ții, făcând un pas în față în încercarea de a evidenția 
ția Națională de Transplant 

șofer care semna propuneri de achiziții!, fost șef al 
și atribuia singur contracte, pe care le semna de două 

și în cea de prestator servicii!, 
acreditări pentru prelevat organe acordate fără acoperire etc. 

și purtat cu Agenția Națională 
ținut și bătălia începută cu 

lului Sfânta Maria, locul unde a 
fost acreditat singurul centru de transplant de plămâni din 
România, dar care nu este folosit pentru că ministrul refuză să 

ție de transplant: „Îmi afirm 
nta Maria a fost acreditat în 

și că este pregătit în acest moment pentru a realiza 
transplant pulmonar (…) Consider că este în imposibilitatea de 

ții, neavând un compartiment de pneumologie și 
rea post-transplant, pentru că 

nu are un laborator care să poată analiza probele pacienților 24 
de ore din 24”. Vlad Voiculescu a probat, în continuare, un ton 
mai blând: „Nimeni nu a spus că cineva de la Sfânta Maria a 

a ilegalitate potențială ar 
putea fi legată de un fals în dosarul de acreditare… Nu am ce 

șez domnului Copcă din punct de vedere profesional”. 

Întâlnirea cea de taină cu Eurotransplant 
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București pe reprezentanții Eurotransplant, organismul prin 
intermediul căruia pacienții români sunt transplantați, exclusiv, 
la clinica AKH din Viena. Nu de alta, dar de ceva vreme 
expirase acordul de colaborare. Așadar, săptămâna trecută, joi 
mai precis, ministrul s-a folosit de prilej, i-
profesorul Irinel Popescu, pe profesorul Radu Deac 
doctorul Victor Zota la întâlnirea cu oficialii celor de la 
Eurotransplant. Doar că Vlad Voiculescu le-a pus în fa
trei nu un nou contract de colaborare cu Eurotransplant, ci o 
propunere concretă ca România să devină membră a acestui 
organism privat. Cu alte cuvinte și, mai ales, dintr
punct de vedere, în baza noului statut, România ar fi urmat să 
trimită către Eurotransplant nu doar plămâni române
tip de organe – rinichi, inimă, ficat, cornee, țesuturi etc. O mare 
parte a „obiectelor” activității de transplantare din România s
fi mutat, cel puțin teoretic, peste hotare! 

S-a încercat transformarea României în donatorul 
Occidentului 

Ce s-a întâmplat mai departe? S-a supus la vot. Irinel Popescu s
a supus și el, la propriu, inițiativei tânărului ministru. Deac 
fel. Nu comentăm aici motivele… Zota, însă,
Concluzia? Propunerea ca România să devină, cu acte, 
donatorul Occidentului a fost amânată. S-a semnat un nou acord 
cu Eurotransplant doar în ceea ce privește transplantul 
pulmonar. Narcis Copcă, managerul Spitalului Sfânta Maria 
medicul care are ambiția să realizeze, în unitatea pe care o 
conduce, primul transplant pulmonar din țară, a comentat acid 
planurile ministrului Vlad Voiculescu: „Se pregătise exodul 
organelor românești. Urma să se întâmple, exact ca în cazul 
plămânului, același lucru cu ficații, rinichii și inimile românilor. 
Nu cred că ideea a fost abandonată. Ministrul Vlad Voiculescu 
vrea să dezmembreze morții români și să le trimită toate 
organele în străinătate! Este meritul lui Zota că s
doar trag un semnal de alarmă”. 

Iluzia unei lupe și întrebarea de final 

Concluzia acestor demersuri care n-au ajuns niciodată sub lupa 
transparenței atât de des invocate în ultimul timp se împletește 
cu o întrebare legitimă, precedată de câteva lămuriri: în
că, poate, chiar în acest moment, România nu este pregătită să 
aibă propriul centru de transplant pulmonar. În
atitudinea unora dintre pacienții suferinzi, care au mai mare 
încredere într-o clinică din Occident decât într
românesc și apreciem și grija deosebită pe care ne
domnul ministru Vlad Voiculescu. Dar facem 
orice, în afară de a critica – să avem propriul centru de 
transplant pulmonar (dacă tot s-au investit 10.000.000 de euro), 
să avem propriii medici capabili să transplanteze, 
faptul că este posibil ca o primă astfel de operație să eșueze, iar 
noi nu trebuie să omorâm și doctorii, singurii care mai pot da o 
șansă la viață oamenilor suferinzi? 

Corporațiile – „pușculițe” pentru noii stăpâni din Sănătate
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șculițe” pentru noii stăpâni din Sănătate 

Îngrijorarea vechilor cârmuitori ai sistemului românesc de 
sănătate, care sunt eliminați rând pe rând de la masa bogaților, 
este legitimă, noii stăpâni încercând în prezent să pună mâna pe 
funcțiile-cheie, în ciuda faptului că au sau nu pregătirea 
experiența necesare. Pentru acest scop sunt dispu
legi, așa cum se petrece ori de câte ori are loc un transfer de 
putere. Dar care este mecanismul prin care noii stăpâni au ajuns 
să ia în posesie domeniul Sănătății? Ne explică, sub protecția 
anonimatului, un personaj important din lumea medicală 
bucureșteană: „La început, adică în urmă cu 6
fel de fel de asociații și organizații non
ajutorul unor persoane importante din media, prin intermediul 
cărora promiteau publicitate pozitivă, strângeau bani de la 
firmele mari, de la corporații, prezentându
legate de ajutorarea copiilor cu boli rare sau grave, toate 
imposibil de contestat grație cauzei nobile. Începutul timid, 
când se mândreau că au văruit un salon de sp
fost înlocuit ulterior de construirea și dotarea unei întregi secții 
medicale, apoi de ridicarea unei întregi aripi de spital etc. 
Bulgărele s-a rostogolit, pușculița s-a umplut, a dat pe afară, iar 
asociațiile inițiale au început să se spargă în unele mai mici, 
pentru a nu bate la ochi”. 

Circuitul banilor 

Explicațiile au continuat: „S-a mers mai departe, la medicii 
angajați la stat. Momiți cu bani, unii au acceptat, ca manageri 
sau factori de decizie, să semneze contracte doar cu o anum
firmă din piață. De ce să nu iei seringi doar de la „X”? Așa s
întors banii la firmele mari, la corpora
toată lumea implicată pe spinarea celor mul
mai simplu. După emoția stârnită de tragedia de la „Colec
instalarea guvernului tehnocrat, anumite ONGuri au devenit 
omniprezente în spațiul public. Reprezintă cauze nobile, „nu se 
ating” de banii noștri, așadar sunt bine văzute de români. Dar, 
cel mai important, s-au pliat perfect pe politica noilor stăp
au devenit uneltele lor. Iar dacă acești stăpâni au decis, printre 
multe altele, să dea organele românilor în străinătate, asocia
care apără cauze nobile vor sări să-i protejeze. Practic, aceasta 
este schița actuală a sistemului medical românesc”

                      

Și-a salvat fiul de la eutanasiere
 

 
         În luna ianuarie 2015, texanul George Pickering III, în 
vârstă de 27 de ani, a suferit un atac cerebral. Medicii 
spitalului Tomball din Houston l-
cerebrală  și au propus familiei eutanasierea.

cordul de întrerupere a susținerii funcțiilor vitale a fost 
semnat de mama vitregă a lui George. Î
era pregătit să renunțe. Când medicii i

părăsească salonul, pentru a urma procedura de eutanasiere, 
George Pickering II a scos un pistol
folosi. Bărbatul își făcuse curaj, în prealabil, cu câteva pahare 
de alcool. A fost dezarmat aproape imediat de un alt fiu al său.
Cu toate acestea, trupele speciale SWAT au ajuns rapid la fa
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legate de ajutorarea copiilor cu boli rare sau grave, toate 
ție cauzei nobile. Începutul timid, 

când se mândreau că au văruit un salon de spital din donații, a 
și dotarea unei întregi secții 

medicale, apoi de ridicarea unei întregi aripi de spital etc. 
a umplut, a dat pe afară, iar 
spargă în unele mai mici, 

a mers mai departe, la medicii 
ți la stat. Momiți cu bani, unii au acceptat, ca manageri 

sau factori de decizie, să semneze contracte doar cu o anumită 
ță. De ce să nu iei seringi doar de la „X”? Așa s-au 

întors banii la firmele mari, la corporații. Așa se îmbogățește 
toată lumea implicată pe spinarea celor mulți. Mai departe, e și 

ția stârnită de tragedia de la „Colectiv” și 
instalarea guvernului tehnocrat, anumite ONGuri au devenit 

țiul public. Reprezintă cauze nobile, „nu se 
ștri, așadar sunt bine văzute de români. Dar, 
au pliat perfect pe politica noilor stăpâni, 

ști stăpâni au decis, printre 
multe altele, să dea organele românilor în străinătate, asociațiile 

i protejeze. Practic, aceasta 
ța actuală a sistemului medical românesc”. 

a salvat fiul de la eutanasiere 

În luna ianuarie 2015, texanul George Pickering III, în 
tă de 27 de ani, a suferit un atac cerebral. Medicii 

-au declarat în moarte 
și au propus familiei eutanasierea.  

ținerii funcțiilor vitale a fost 
semnat de mama vitregă a lui George. Însă tatăl său nu 

Când medicii i-au cerut să 
părăsească salonul, pentru a urma procedura de eutanasiere, 
George Pickering II a scos un pistol  și a amenințat că-l va 

și făcuse curaj, în prealabil, cu câteva pahare 
de alcool. A fost dezarmat aproape imediat de un alt fiu al său. 
Cu toate acestea, trupele speciale SWAT au ajuns rapid la fața 
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locului și a urmat o procedură de negocieri, care a durat aproape 
trei ore, la capătul cărora Pickering-tatăl a fost evacuat.
era, însă, fericit, fiindcă tocmai înainte ca polițiștii să ajungă la 
el, fiul său se trezise din comă și îi strânsese mâna. Faptul că 
tânărul își revenise a fost confirmat de medici și constatat, cu 
uimire, de polițiști. 

Miracolul nu a împiedicat, însă, ancheta judiciară. Pickering a 
fost rapid judecat și condamnat la 10 luni de închisoare 
pedeapsă minimă, judecătorul ținând cont de circumstanțele 
atenuante. A fost eliberat chiar în preajma Crăciunului
doi  Pickering și-au petrecut sărbătorile împreună, ferici
 
„Legea a fost încălcată, dar pentru un motiv întemeiat. Mă aflu 
aici din acest motiv. A fost dragostea!”, a declarat fiul 
supraviețuitor postului KPRC. 

                      

Obezitate, sau nu! 

 

Oana AXINTE  - Huși, nutriționist dietetician 

Am tot citit articole din presă, am văzut la ştiri, am 
văzut pe stradă, am văzut în şcoli, la grădiniţe. Să fie oare 
obezitatea o problemă de sănătate națională şi mondială?

ă întreb, pentru că după un timp am început
statistici în acest sens, pentru a vedea exact dacă 
îngrijorările unora sau altora sunt reale. Surpriză, 

sau nu, a fost că nu am găsit nimic, nici măcar pe pagina 
Ministerului Sănătăţii. Toate statisticile legate de acest fenomen  
publicate în cărţile de specialitate sunt despre America, „ţara 
tuturor posibilităţilor”! 

În vremuri îndepărtate obezitatea sau supraponderea 
erau concepute ca fiind o stare de prosperitate, din toate 
punctele de vedere. Să fi ajuns şi noi într-un astfel de punct?

Dar pentru a avea un tablou clar despre ce înseamnă 
această boală trebuie să definesc mai întâi nişte termeni: 
persoană obeză se consideră în momentul în care indicele de 
masă corporală (IMC) este peste 30 kg/m2(el se calculează 
împărțind greutatea individului (kg) la pătratul înăl

M 
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și a urmat o procedură de negocieri, care a durat aproape 
tatăl a fost evacuat. Omul 

țiștii să ajungă la 
și îi strânsese mâna. Faptul că 

și revenise a fost confirmat de medici și constatat, cu 

 
nsă, ancheta judiciară. Pickering a 

și condamnat la 10 luni de închisoare – o 
ținând cont de circumstanțele 

atenuante. A fost eliberat chiar în preajma Crăciunului  și cei 
orile împreună, fericiți.   

Legea a fost încălcată, dar pentru un motiv întemeiat. Mă aflu 
”, a declarat fiul 

și, nutriționist dietetician  

Am tot citit articole din presă, am văzut la ştiri, am 
văzut pe stradă, am văzut în şcoli, la grădiniţe. Să fie oare 

țională şi mondială?  

ă întreb, pentru că după un timp am început să caut 
statistici în acest sens, pentru a vedea exact dacă 
îngrijorările unora sau altora sunt reale. Surpriză, 

sau nu, a fost că nu am găsit nimic, nici măcar pe pagina 
Ministerului Sănătăţii. Toate statisticile legate de acest fenomen  

ţile de specialitate sunt despre America, „ţara 

În vremuri îndepărtate obezitatea sau supraponderea 
erau concepute ca fiind o stare de prosperitate, din toate 

un astfel de punct? 

tru a avea un tablou clar despre ce înseamnă 
această boală trebuie să definesc mai întâi nişte termeni: 
persoană obeză se consideră în momentul în care indicele de 

(el se calculează 
g) la pătratul înălțimii (m2). 

Dar este important de specificat că şi un IMC între 25 şi 29,9 , 
adică acea categorie a supraponderalilor poate fi considerată 
problemă de sănătate pentru că pe parcursul mai multor ani în 
care se menţine această stare pot apărea dereglări metabolice şi 
inclusiv afecţiuni cardiovasculare. 

Cauzele apariţiei acestei afecţiuni sunt multiple şi de 
multe ori extrem de dificil de stabilit clar. Printre acestea se pot 
enumera cauze de natură genetică, socio
dar şi obiceiuri familiale şi individuale. Referitor la genetică, 
George A. Bray ne spune foarte frumos că „Genele încarcă 
pistolul, iar mediul apasă pe trăgaci.” Deci nu putem acuza 
direct genetica! 

Majoritatea persoanelor care devin obeze datorează 
acest fapt ingestiei de calorii în număr mai mare decât are 
nevoie organismul. 

Obezitatea pe termen lung, atrage după sine o serie de 
afecţiuni care în general pot scurta viaţa. Aici fiind vorba despre 
diabetul zaharat de tip 2 care ţinteşte organe ca: rinichii, 
şi vasele de sânge, ochii dar şi sistemul nervos periferic. Mai 
trebuie specificat şi apariţia hipertensiunii arteriale, a 
insuficienţei cardiace, a accidentelor vasculare, apneea în somn 
şi altele. Deci motive clare care ne pot ajuta să luăm decizi
schimbare a comportamentului alimentar şi a modului de viaţa 
în general, pe termen cât se poate de lung, în situaţia în care 
suntem supraponderali sau obezi. 

Dar să ne întoarcem la întrebarea de mai sus referitoare 
la incidenţa obezităţii şi să specificăm că într
reprezintă o problemă cu statistici clare, 
rândul copiilor cât şi al adulţilor din toate mediile şi din 
majoritatea ţărilor dezvoltate sau mai puţin.

Se insistă zilnic asupra noastră cu reclame pe toate 
căile de la televizor, internet, pagini de socializare, panouri cu 
reclame, dar mai ales, în magazine, unde zilnic apar reduceri 
pentru cele mai proaste produse din punct de vedere nutriţional. 
Pe paginile de socializare toata lumea postează fel de fel de 
reţete culinare şi toţi sunt specialişti în gastrotehnie dar le 
lipsesc cunoștințe minime în domeniu, pentru că este evident 
faptul că nu au cunoştinţă de câte calorii conţine o porţie din 
alimentul respectiv şi dacă mai conţine şi principii nutritive 
(minerale, vitamine, proteine, lipide 
normale) şi cel mai important aspect fiind alegerea 
ingredientelor, citirea etichetelor care pot 
legilor în vigoare ! - să conţină informaţii despre provenienţă, 
valabilitate, mod de conservare pentru produse cu termen lung, 
dar şi adaosul de substanţe care îmbunătăţesc sau maschează un 
anume gust, sau o anume stare, substan
mult termenul de valabilitate, dar şi substanţe care colorează 
frumos şi ne tentează să le alegem. 
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Dar este important de specificat că şi un IMC între 25 şi 29,9 , 
adică acea categorie a supraponderalilor poate fi considerată 
problemă de sănătate pentru că pe parcursul mai multor ani în 

ărea dereglări metabolice şi 

Cauzele apariţiei acestei afecţiuni sunt multiple şi de 
multe ori extrem de dificil de stabilit clar. Printre acestea se pot 
enumera cauze de natură genetică, socio-economice şi culturale, 
r şi obiceiuri familiale şi individuale. Referitor la genetică, 

George A. Bray ne spune foarte frumos că „Genele încarcă 
pistolul, iar mediul apasă pe trăgaci.” Deci nu putem acuza 

Majoritatea persoanelor care devin obeze datorează 
apt ingestiei de calorii în număr mai mare decât are 

Obezitatea pe termen lung, atrage după sine o serie de 
afecţiuni care în general pot scurta viaţa. Aici fiind vorba despre 
diabetul zaharat de tip 2 care ţinteşte organe ca: rinichii, cordul 
şi vasele de sânge, ochii dar şi sistemul nervos periferic. Mai 
trebuie specificat şi apariţia hipertensiunii arteriale, a 
insuficienţei cardiace, a accidentelor vasculare, apneea în somn 
şi altele. Deci motive clare care ne pot ajuta să luăm decizii de 
schimbare a comportamentului alimentar şi a modului de viaţa 
în general, pe termen cât se poate de lung, în situaţia în care 

Dar să ne întoarcem la întrebarea de mai sus referitoare 
icăm că într-adevăr aceasta 

reprezintă o problemă cu statistici clare, – sau nu ! – , atât în 
rândul copiilor cât şi al adulţilor din toate mediile şi din 
majoritatea ţărilor dezvoltate sau mai puţin. 

Se insistă zilnic asupra noastră cu reclame pe toate 
ile de la televizor, internet, pagini de socializare, panouri cu 

reclame, dar mai ales, în magazine, unde zilnic apar reduceri 
pentru cele mai proaste produse din punct de vedere nutriţional. 
Pe paginile de socializare toata lumea postează fel de fel de 
ţete culinare şi toţi sunt specialişti în gastrotehnie dar le 

ștințe minime în domeniu, pentru că este evident 
faptul că nu au cunoştinţă de câte calorii conţine o porţie din 
alimentul respectiv şi dacă mai conţine şi principii nutritive 

ale, vitamine, proteine, lipide și glucide în proporţii 
normale) şi cel mai important aspect fiind alegerea 
ingredientelor, citirea etichetelor care pot și ar trebui – conform 

să conţină informaţii despre provenienţă, 
od de conservare pentru produse cu termen lung, 

dar şi adaosul de substanţe care îmbunătăţesc sau maschează un 
anume gust, sau o anume stare, substanțe care prelungesc cu 
mult termenul de valabilitate, dar şi substanţe care colorează 
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Tema obezităţii este vastă, dar nu-mi propun să acopăr 
prin acest articol toate aspectele sale cu gândul că poate voi mai 
avea timp şi voie să mai scriu şi altă dată. Vreau  doar să mai 
punctez şi faptul că dacă din partea comercială se reuş
atâta succes să ne convingă să consumăm, oare instituţiile din 
ţară care au în responsabilitate starea de sănătate a populaţiei nu 
ar avea putere să reducă puţin din reclame, să implementeze 
programe de promovare a produselor sănătoase, programe de
educaţie pentru sănătate atât pentru copii cât şi pentru părinţi, 
programe pentru activitate fizică (în afara sălilor de sport 
private pentru că acum daca nu ai bani de abonament la sală 
pentru a „socializa” şi alegi să fugi prin parc, sau să mergi cu 
bicicleta, este clar că eşti împotriva „curentului”) şi multe altele 
care ar putea conștientiza această problemă de sănătate publică.

În încheiere doresc cu mult drag celor ce vor citi acest 
plictisitor articol să aibă puterea să schimbe obiceiurile negative 
din viaţa lor atât de devreme şi pentru tot restul vieţii, încât să 
nu producă disfuncţii nici măcar unei celule, că în rest 
„informaţii se găsesc pe internet de tot felul”! 

                      

Circuitul energetic între doi iubi
 

Când doi oameni se iubesc, se petrec fenomene 
uimitoare în timp ce fac dragoste, acestea având 
specificitate diferită în cazul femeii, față de bărbat. Pentru a 
putea face dragoste cu ea, bărbatul trebuie să atingă ini
femeii, iar aceasta trebuie să se facă dorită pentru a
atrage partenerul. 

emeile sunt sensibile la șoapte de dragoste, flori, cadouri, 
mici atenții, astfel încât să se simtă iubite și în siguranță 
în brațele bărbatului; bărbatul este fermecat de er

rafinat al femeii, ceea ce va face ca în final să se deschidă 
emoțional și să poată iubi cu adevărat. 

Darul lui: Puterea 

În momentele de dragoste, bărbatul oferă o energie
intensă: energia puterii. Această energie oferă sus
ancorare, protecție și stabilitate femeii, fiind una dintre cele mai 
mari nevoi ale acesteia pentru creștere și dezvoltare.

Darul ei: Iubirea 

Dintre toate darurile feminine, iubirea este cel mai important 
mai revelator pentru bărbat.El are nevoie de catalizatori pentru a 
o înțelege și a o trăi pe deplin , deoarece nu are predispoziția 
înnăscută de a uni inima cu erosul, considerându
separate. Femeile reușesc acest lucru în mod natural; pentru o 
femeie, a iubi înseamnă a intra într-o relație, într
pe viață, a-și găsi sufletul pereche cu care vrea să
o familie. Pentru o femeie, iubirea și sexualitatea se 

F
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mi propun să acopăr 
prin acest articol toate aspectele sale cu gândul că poate voi mai 
avea timp şi voie să mai scriu şi altă dată. Vreau  doar să mai 
punctez şi faptul că dacă din partea comercială se reuşeşte cu 
atâta succes să ne convingă să consumăm, oare instituţiile din 
ţară care au în responsabilitate starea de sănătate a populaţiei nu 
ar avea putere să reducă puţin din reclame, să implementeze 
programe de promovare a produselor sănătoase, programe de 
educaţie pentru sănătate atât pentru copii cât şi pentru părinţi, 
programe pentru activitate fizică (în afara sălilor de sport 
private pentru că acum daca nu ai bani de abonament la sală 
pentru a „socializa” şi alegi să fugi prin parc, sau să mergi cu 
icleta, este clar că eşti împotriva „curentului”) şi multe altele 

știentiza această problemă de sănătate publică. 

În încheiere doresc cu mult drag celor ce vor citi acest 
plictisitor articol să aibă puterea să schimbe obiceiurile negative 
din viaţa lor atât de devreme şi pentru tot restul vieţii, încât să 
nu producă disfuncţii nici măcar unei celule, că în rest 

 

Circuitul energetic între doi iubiți 

Când doi oameni se iubesc, se petrec fenomene 
uimitoare în timp ce fac dragoste, acestea având 

ță de bărbat. Pentru a 
putea face dragoste cu ea, bărbatul trebuie să atingă inima 
femeii, iar aceasta trebuie să se facă dorită pentru a-și 

șoapte de dragoste, flori, cadouri, 
ții, astfel încât să se simtă iubite și în siguranță 

țele bărbatului; bărbatul este fermecat de erotismul 
rafinat al femeii, ceea ce va face ca în final să se deschidă 

În momentele de dragoste, bărbatul oferă o energie-suport foarte 
intensă: energia puterii. Această energie oferă susținere, sprijin, 

ție și stabilitate femeii, fiind una dintre cele mai 
ștere și dezvoltare. 

Dintre toate darurile feminine, iubirea este cel mai important și 
de catalizatori pentru a 

țelege și a o trăi pe deplin , deoarece nu are predispoziția 
înnăscută de a uni inima cu erosul, considerându-le două lucruri 

șesc acest lucru în mod natural; pentru o 
ție, într-un angajament 

și găsi sufletul pereche cu care vrea să-și întemeieze 
și sexualitatea se 

întrepătrund armonios, prima fiind de obicei precursoarea 
celeilalte. Ce se întamplă în timp ce facem dra

În momentele de abandon amoros, un circuit energetic se 
creează între cei doi parteneri: energia circulă fluidă unind 
inimile și zonele sexuale ale celor doi. Bărbatul este mișcat de 
frumusețea și strălucirea femeii, care îi deschide inima și astfel
puterea lui este hrănită cu iubire. El î
iubitei, care o absoarbe și o folosește pentru a emana și mai 
multă iubire și frumusețe, pe care i le va dărui în continuare lui. 
Circuitul energiilor este amplificat continuu 
celor doi experiente extatice, transcedentale. Astfel, dorin
sentimentele se hrănesc reciproc trecând prin inima 
lingam/yoni, lingam-ul bărbatului hrănind yoni
inima femeii hrănind-o pe cea a bărbatului

Beneficiile unei porţii sănătoase de plâns

 
         Îţi aduci aminte când ai plâns ultima oară? Cei mai 
mulţi oameni consideră plânsul un semn de slăbiciune 
emoţională. Cu toate acestea, confruntarea cu propriile 
emoţii şi manifestarea unei vulnerabilităţ
necesită multă tărie de caracter.  

nsă, te-ai gândit vreodată, prin şirul de lacrimi sărate care îţi 
împăienjenesc vederea şi îţi lasă ochii roşii, la beneficiile 
emoţionale şi fizice pe care această stare temporară de 

neputinţă le-ar putea avea asupra fizicului tău fragil şi delicat? 
Ei bine, ia lângă ţine un pachet de şerveţele, dacă îţi trebuie, şi 
află ce avantaje ai când plângi.  

1.Plânsul elimina toxinele 

Plânsul are efecte de curăţare fizice, dar şi mentale. Lacrimile 
produse de stres ajută corpul să elimin
stres. La fel că alte procese exocrine, urinarea, expirarea, 
transpiraţia, şi prin plâns se elimina substanţe toxice. Prolactină, 
o proteină care reduce durerea, hormonii adrenocorticotropici şi 
endorfină leucină-encefalină sunt substanţele principale 
prezente în lacrimile emoţionale.  

 

I
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întrepătrund armonios, prima fiind de obicei precursoarea 
Ce se întamplă în timp ce facem dragoste? 

În momentele de abandon amoros, un circuit energetic se 
creează între cei doi parteneri: energia circulă fluidă unind 

și zonele sexuale ale celor doi. Bărbatul este mișcat de 
țea și strălucirea femeii, care îi deschide inima și astfel 

puterea lui este hrănită cu iubire. El își oferă apoi puterea 
și o folosește pentru a emana și mai 

și frumusețe, pe care i le va dărui în continuare lui. 
Circuitul energiilor este amplificat continuu și le poate oferi 
celor doi experiente extatice, transcedentale. Astfel, dorințele și 
sentimentele se hrănesc reciproc trecând prin inima și 

ul bărbatului hrănind yoni-ul femeii, iar 
o pe cea a bărbatului 

 

Beneficiile unei porţii sănătoase de plâns 

Îţi aduci aminte când ai plâns ultima oară? Cei mai 
mulţi oameni consideră plânsul un semn de slăbiciune 
emoţională. Cu toate acestea, confruntarea cu propriile 
emoţii şi manifestarea unei vulnerabilităţi personale 

prin şirul de lacrimi sărate care îţi 
împăienjenesc vederea şi îţi lasă ochii roşii, la beneficiile 
emoţionale şi fizice pe care această stare temporară de 

vea asupra fizicului tău fragil şi delicat?  
Ei bine, ia lângă ţine un pachet de şerveţele, dacă îţi trebuie, şi 

Plânsul are efecte de curăţare fizice, dar şi mentale. Lacrimile 
ajută corpul să elimine cortizol, hormonul de 

La fel că alte procese exocrine, urinarea, expirarea, 
transpiraţia, şi prin plâns se elimina substanţe toxice. Prolactină, 
o proteină care reduce durerea, hormonii adrenocorticotropici şi 

encefalină sunt substanţele principale 
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2. Plânsul ajută vederea  

S-a confirmat că lacrimile produse de glanda lacrimală pot 
curată vederea prin spălarea genelor şi a globilor oculari. 
Vederea se poate înceţoşa când membranele ochilor sunt 
deshidratate. Lacrimile curată suprafaţă ochilor, păstrându
umezi şi înlăturând mizeria şi praful. Plânsul poate preveni şi 
deshidratarea altor membrane mucoase.  

3. Are efect antibacterian  

Plânsul este şi o cale bună de a elimina bacteriile. Lacrimile 
conţin lizozim - un lichid prezent şi în spermă, laptele matern, 
salivă şi mucus şi care ucide aproape 90% din toate tipurile de 
bacterii în decurs de 10 minute. Studiile arată că aceste 
proprietăţi antimicrobiene pot proteja şi contra unei contaminări 
intenţionate cu antrax. Lizozimul poate ucide unele bacterii prin 
distrugerea completă a pereţilor celulari, acel înveliş exterior 
care le oferă protecţie.  

4. Binedispune  

Lacrimile ne pot binedispune mai mult decât orice 
antidepresiv de pe piaţă.  

Un studiu din 2008 efectuat la Universitatea din Florida de Sud 
arată că plânsul poate calmă şi binedispune mai mult că un 
antidepresiv, în unele cazuri. Lacrimile au avut efecte pozitive 
în peste 90% dintre cazuri şi doar 8% au raportat că 
mai rău după ce au plâns. Persoanele care sufereau de tulburări 
de anxietate au fost mai puţin predispuşi la efecte pozitive după 
plâns. 

 5. Elimina stresul  

Chiar dacă nu se schimbă nimic, un plâns bun oferă o senzaţie 
de eliberare. Plânsul ajută, în general, la eliberarea hormonilor 
de stres sau a toxinelor din corp, ceea ce reduce semnificativ 
tensiunea.  
Plânsul este o opţiune mult mai bună decât să dai cu pumnul 
într-un perete. Plânsul este o metodă sigură şi eficientă prin care 
se poate gestiona stresul şi prin care se pot elibera frustrările şi 
stresul acumulat. 

 6. Stimulează comunicarea 

 Plânsul poate transmite ceea ce cuvintele nu pot exprimă, mai 
ales în cadrul unei relaţii. Acest lucru devine evident când o 
persoană din cadrul unui cuplu are o reacţie diferită într
situaţie care nu este prea transparenţă până când nu apar 
lacrimile. Doar în momentul în care o persoană izbucneşte în 
lacrimi conversaţia poate duce către aspectul emoţional. Plânsul 
poate opri o ceartă şi scoate la iveală anumite aspecte care nu 
pot fi exprimate în cuvinte sau care neglijează sentimentele din 
spatele unui dialog. 
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a confirmat că lacrimile produse de glanda lacrimală pot 
curată vederea prin spălarea genelor şi a globilor oculari. 

ele ochilor sunt 
Lacrimile curată suprafaţă ochilor, păstrându-i 

umezi şi înlăturând mizeria şi praful. Plânsul poate preveni şi 

a bacteriile. Lacrimile 
un lichid prezent şi în spermă, laptele matern, 

salivă şi mucus şi care ucide aproape 90% din toate tipurile de 
bacterii în decurs de 10 minute. Studiile arată că aceste 

tra unei contaminări 
intenţionate cu antrax. Lizozimul poate ucide unele bacterii prin 
distrugerea completă a pereţilor celulari, acel înveliş exterior 

Lacrimile ne pot binedispune mai mult decât orice 

Un studiu din 2008 efectuat la Universitatea din Florida de Sud 
arată că plânsul poate calmă şi binedispune mai mult că un 
antidepresiv, în unele cazuri. Lacrimile au avut efecte pozitive 
în peste 90% dintre cazuri şi doar 8% au raportat că s-au simţit 
mai rău după ce au plâns. Persoanele care sufereau de tulburări 
de anxietate au fost mai puţin predispuşi la efecte pozitive după 

Chiar dacă nu se schimbă nimic, un plâns bun oferă o senzaţie 
ută, în general, la eliberarea hormonilor 

de stres sau a toxinelor din corp, ceea ce reduce semnificativ 

Plânsul este o opţiune mult mai bună decât să dai cu pumnul 
un perete. Plânsul este o metodă sigură şi eficientă prin care 

stiona stresul şi prin care se pot elibera frustrările şi 

Plânsul poate transmite ceea ce cuvintele nu pot exprimă, mai 
ales în cadrul unei relaţii. Acest lucru devine evident când o 

plu are o reacţie diferită într-o 
ână când nu apar 

Doar în momentul în care o persoană izbucneşte în 
lacrimi conversaţia poate duce către aspectul emoţional. Plânsul 

ă anumite aspecte care nu 
pot fi exprimate în cuvinte sau care neglijează sentimentele din 

 În concluzie, un plâns bun ne vindecă în mod natural, atât 
psihologic cât şi fiziologic.  Sursa utilizata
consciousness.com/the-benefits-of-why-its-important

                      

Experimentele ştiinţifice arată că ADN
începe ca o undă cuantică, nu ca o 

moleculă
 

Dr. Sergey Leikin, dr. Luc Montagnier, 
dr. Fritz-Albert Popp, dr. Peter Gariaev

 
       Un fragment de ADN dintr-o singură celulă conţine 
suficiente informaţii pentru a putea clona un întreg 
organism.  

esigur, înţelegând ADN-ul putem să cunoa
despre viaţă şi despre universul înconjurător. O 
înţelegere mai profundă a unor descoperiri 

ultimă oră ne spune că ADN-ul începe nu ca o moleculă, ci ca o
formă de undă. Ceea ce este şi mai interesant este că această 
formă de undă există ca tipar în structura spaţiului şi timpului, 
fiind încifrat în întregul univers. 
 

Suntem înconjuraţi de unde vibraţionale de informaţii genetice 
invizibile, care produc microforţe gravitaţionale ce atrag atomii 
şi moleculele din apropierea lor pentru a construi ADN

Unul dintre savanții ce a surprins aceste microforţe 
gravitaţionale în acţiune este dr. Sergey Leikin. 
a amestecat mai multe tipuri de ADN î
fiecare tip fiind marcat în prealabil cu o culoare fluorescentă 
diferită. 

Surpriza imensă pe care a oferit-o experimentul a fost că 
moleculele de ADN care se potriveau, se împerecheau. La scurt 
timp după aceea, s-au format grupuri î
ADN de aceeaşi culoare. Leikin e de părere că ceea ce a permis 
moleculelor de aceeaşi culoare să se adune este o anumită 
încărcătură electromagnetică. Totuşi, alte experimente arată că 
această explicaţie nu e valabilă şi că cel mai pr
despre gravitaţie. Vom explica în cele ce urmează.

Ȋn 2011, câştigătorul premiului Nobel dr. Luc Montagnier a 
demonstrat că ADN-ul poate fi format chiar şi numai din 
hidrogen şi oxigen. El a început prin folosirea unui flacon 
sigilat ermetic ce conţinea apă sterilizată pură şi a plasat în 

D
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În concluzie, un plâns bun ne vindecă în mod natural, atât 
Sursa utilizata: http://www.enlightened-

important-to-have-a-good-cry/ 

Experimentele ştiinţifice arată că ADN-ul 
începe ca o undă cuantică, nu ca o 

moleculă 

Dr. Sergey Leikin, dr. Luc Montagnier,  
Albert Popp, dr. Peter Gariaev 

o singură celulă conţine 
putea clona un întreg 

ul putem să cunoaștem multe 
despre viaţă şi despre universul înconjurător. O 
înţelegere mai profundă a unor descoperiri știinţifice de 

ul începe nu ca o moleculă, ci ca o 
formă de undă. Ceea ce este şi mai interesant este că această 
formă de undă există ca tipar în structura spaţiului şi timpului, 

 
Suntem înconjuraţi de unde vibraţionale de informaţii genetice 

icroforţe gravitaţionale ce atrag atomii 
şi moleculele din apropierea lor pentru a construi ADN-ul. 

ții ce a surprins aceste microforţe 
gravitaţionale în acţiune este dr. Sergey Leikin. Ȋn 2008, Leikin 
a amestecat mai multe tipuri de ADN în apă sărată obişnuită, 
fiecare tip fiind marcat în prealabil cu o culoare fluorescentă 

o experimentul a fost că 
moleculele de ADN care se potriveau, se împerecheau. La scurt 

au format grupuri întregi de molecule de 
ADN de aceeaşi culoare. Leikin e de părere că ceea ce a permis 
moleculelor de aceeaşi culoare să se adune este o anumită 
încărcătură electromagnetică. Totuşi, alte experimente arată că 
această explicaţie nu e valabilă şi că cel mai probabil este vorba 
despre gravitaţie. Vom explica în cele ce urmează. 

Ȋn 2011, câştigătorul premiului Nobel dr. Luc Montagnier a 
ul poate fi format chiar şi numai din 

hidrogen şi oxigen. El a început prin folosirea unui flacon 
tic ce conţinea apă sterilizată pură şi a plasat în 
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apropierea acestuia un alt tub sigilat, ce conţinea mici cantităţi 
de ADN ce pluteau în apă. Montagnier a electrizat ambele 
tuburi timp de o săptămână, cu un câmp electromagnetic de 7 
hertzi şi apoi a aşteptat. 18 ore mai târziu, fragmente mici de 
ADN s-au dezvoltat în primul tub, ce conţinea doar apă pură 
sterilizată. 

Aceste noi descoperiri ştiinţifice ne spun că universul aspiră în 
mod constant spre a crea viaţă biologică, oriunde şi oricând este 
cu putință. În orice loc anume din univers, aceste microunde 
gravitaţionale invizibile vor începe să adune atomii şi 
moleculele laolaltă pentru a crea ADN şi, astfel, viaţă. 

O altă descoperire fenomenală a fost făcută atunci când dr. 
Fritz-Albert Popp a surprins ADN-ul în timp ce atrăgea fotoni 
(minuscule „pachete” de energie ce alcătuiesc lumina vizibilă). 
Noua ştiinţă dezvăluie faptul că fotonii sunt esenţiali pentru 
sănătatea şi funcţionarea ADN-ului, fiind se pare folosiţi pentru 
a trimite şi a primi informaţii din întregul organism. El a 
descoperit că fiecare moleculă de ADN înmagazinează în ea 
până la 1.000 de fotoni, similar cu un cablu subţire de fibră 
optică. Fotonii sunt propulsaţi înainte şi înapoi cu viteza luminii 
în interiorul moleculei şi sunt înmagazinaţi până când este 
necesar să fie folosiţi. 

Ȋn 1984, omul de ştiinţă rus dr. Peter Gariaev a descoperit că 
atunci când molecula de ADN era plasată într-un mic container 
de cuarț, ea absorbea în mod natural fiecare foton din încăpere. 
O extraordinară analogie a acestui fenomen ar putea fi aceea a 
unei persoane singure aflată pe un mare stadion sportiv şi 
fiecare foton din stadion să fie cumva curbat direct spre acea 
persoană, făcându-i corpul să strălucească efectiv de lumină, în 
timp ce restul stadionului rămâne în întuneric complet. 

În ştiinţa convenţională, singura forţă ce poate curba lumina 
este gravitaţia şi aceasta se petrece doar în apropierea unei găuri 
negre. Astfel se pare că ADN-ul generează un efect 
microgravitaţional ce atrage şi captează lumina. 

Revenind la primul experiment menţionat în acest articol, 
realizat de dr. Leikin, ne dăm seama că într-adevăr este posibil 
ca ceea ce a determinat sau a permis moleculelor de ADN de 
acelaşi fel să se atragă una către cealaltă să nu fi fost o sarcină 
electrică, ci probabil gravitaţia, având în vedere că sarcinile 
electrice nu au putut niciodată să curbeze lumina în timp ce ea 
circulă prin spaţiu. 

Cu toate acestea, cea mai uimitoare parte din experimentul lui 
Gariaev a survenit când el credea că acesta se încheiase. După 
ce a scos ADN-ul din flaconul de cuarț, a observat că în flacon 
fotonii alcătuiau în continuare spirale exact în locul unde 
fuseseră moleculele de ADN. Aparent, o anumită influenţă 
gravitaţională ţinea fotonii acolo unde fuseseră moleculele de 
ADN. Aceasta s-a numit mai târziu „efectul de fantomă al 
ADN-ului”. Astfel, ADN-ul creează o forţă energetică ce 
absoarbe fotonii şi îi atrage în moleculă, dar ADN-ul în sine nici 
măcar nu este necesar. O anumită forţă invizibilă, sau o anumită 
undă atrage şi menţine lumina (fotonii) acolo de la sine. 

Dr. Gariaev a descoperit că putea „distruge” fantoma cu azot 
lichid foarte rece şi fotonii ieşeau cu toţii din câmpul de forţă. 
Totuşi, după un interval de 5-8 minute, noi fotoni erau captaţi 
iar întreaga „fantomă” reapărea. Ori de câte ori repeta acest 
proces, noi „fantome” reapăreau. De fapt, doar după ce a făcut 
aceasta fix 30 de zile, fotonii în sfârşit nu au mai reapărut. 

Desigur, acest ultim experiment a fost realizat acum 30 de ani, 
însă totuşi semnificaţia lui se face încă resimţită. Primele două 
experimente sunt încă relativ recente şi încă mai au până când 
vor fi apreciate pe deplin. Totuşi este evident că viziunea 
noastră asupra universului şi asupra vieţii însăşi se transformă 
pe măsură ce aceste concepte sunt înţelese de tot mai mulţi 
oameni în fiecare zi. 

ADN&Dansul Întunericului și al 
Luminii – Omnipotența umană în armonie 

 

Pjotr Garjajev, dr. Fritz-Albert Popp, dr. Martin Blank, dr. 
Konstantin Meyl, Brendan D. Murphy, dr. Peter Gariaev, 

dr. Jeff Delrow, dr. James Gates Jr, dr. Garret Lisi, dr. 
James Oschman 

 

 
        ADN-ul și cheia ascunsă 

       Timp de decenii știința acceptată a afirmat că ADN-ul 
funcționează exclusiv ca un genom biochimic care trece 
trăsăturile ereditare de la o generație la alta.  

ar apoi noile descoperiri au început să spargă această 
coajă de ou științifică. Din Rusia, Germania, în Statele 
Unite ale Americii, pași gigantici au făcut să tremure 

spre prăbușire bazele biologiei, fizicii, medicinei și chimiei.  

În Rusia, biofizicianul Pjotr Garjajev, studiind în cadrul 
biologiei moleculare comportamentul vibrațional al ADN-ului, 
afirmă că: ,,ADN-ul uman funcționează ca un internet biologic, 
dar în multe aspecte superior unuia artificial. " El mai afirmă: 
"Dacă oamenii cu o individualitate completă ar recâștiga 
conștiința de grup, ei ar putea avea puterea divină de a crea, 
modifica și modela lucruri pe Pământ! "    

Din Germania vine un lucru la fel de înnebunitor (pentru 
conservatorii științei) despre ADN. Fizicianul dr. Fritz-Albert 
Popp, prin munca sa asupra studierii modului în care ADN-ul 

D

geneticgeneticgeneticgenetică 



 

        157157157157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017 
       

 

celulelor vii înmagazinează și eliberează fotoni l-a dus pe acesta 
la concluzia că :"Acum știm că astăzi, omul este în esență, o 
ființă de lumină." Din activitatea desfășurată de către dr. Popp, 
acesta a fixat termenul de "biofotoni" pentru a diferenția 
implicațiile uluitoare ale luminii obișnuite, față de lumina 
biofotonică sau ceea ce alții numesc "lumină înalt-
dimensională." Nu numai că ADN-ul comunică cu un alt ADN 
în organism cu acești biofotoni, ci are de asemenea, capacitatea 
de a comunica cu alte organisme și chiar și cu alte forme de 
viață.  

Cu alte cuvinte ADN-ul ar putea trimite o gamă largă de 
frecvențe, atât de multe, încât se pare că ADN-ul este " un 
diapazon maestru al întregului corp." Într-un articol din 2010 al 
dr. Martin Blank de la Universitatea Columbia intitulat 
"Efectele câmpurilor electromagnetice asupra sănătății", 
compara ADN-ul cu o antenă fractal. Un fractal este o figură 
geometrică ce se repetă la infinit, ca de exemplu un pătrat în 
pătrat, în pătrat...etc. (voi publica un articol cu acest subiect, 
deoarece fractalii sunt geometria Creației, n.b.). Structura 
moleculei de ADN este dublu helix, tubulară, iar aceasta 
acționează ca o antenă fractal, capabilă să acționeze pe o largă 
gamă de frecvențe.  

 Dr. Blank concluzionează: "Pe scurt, corpul uman este 
construit cu o antenă fractal în interiorul fiecărei celule, care 
răspunde la întreaga gamă de frecvențe din spectrul câmpului 
electromagnetic! " În paralel vin cercetările dr. Konstantin 
Meyl care constata că electronii hidrogenului din ADN coduc 
electricitatea. Meyl arată modul în care căile spirale ale acestor 
electroni dintr-un nor de electroni, creează unde scalare care de 
asemenea transformă ADN-ul într-o antenă de emisie precum și 
într-o antenă rezonantă scalară de recepție. 

În revista Nexus Magazine din 2012, Brendan D. Murphy 
scria: "Ca o antenă fractal, ADN-ul interacționează cu câmpul 
vid / eter / punct-zero, tranducând energia punctului-zero, care 
interacționează cu conștiința noastră. O interacțiune mai mare 
între ADN-ul nostru și forțele de torsiune și / sau scalare în vid, 
ar putea echivala cu conștiința extinsă, în timp ce o 
interactivitate mai mică, ar avea ca rezultat un contract de 
conștientizare. Astfel, anumite aranjamente modulare ale ADN-
ului ar fi mai favorabile pentru conștientizarea trezirii." 

 Acest lucru înseamnă că omenirea poate trece peste podul care 
poate lega în mod direct umanitatea – sufletele noastre – cu 
Sursa ... Creatorul. 

 În 1990, o echipă de lingviști ruși condusă de Dr. Peter 
Gariaev a descoperit că codul genetic din ADN-ul "junk"(98% 
din ADN este considerat că nu este folosit de ființele umane în 
prezent și a fost denumit deșeu, n.b.) urmează gramatica 
uniformă și reguli de utilizare practic identice cu cele ale 

limbajului uman. Se pare că "junk" a fost încărcat cu înțelegerea 
inteligentă, scopul și semnificația (o perspectivă interzisă de 
fundamentalismul Darwinist). Acestei cercetări, i-a urmat 
descoperirea Dr. Jeff Delrow în 1990, ce concluziona că cele 
patru nucleotide (A, T, G și C) de ADN formează în mod 
inerent structuri fractale strâns legate la modelele de vorbire 
umane. 

În activitatea desfășurată la Universitatea din Maryland de Dr. 
James Gates Jr., aduce mai departe aceste tipare cosmice în 
ceea ce el numește "simboluri Adrinka." Ceea ce a descoperit 
matematic este similitudinea în modelul de machiaj cu aceste 
simboluri geometrice de fractali, găsite în frecvențele ADN, 
precum și-n geometria propusă de Dr. Garret Lisi în Modelul 
său M8: Teoria Totului.  

Unde am dat peste asta? A început cu o călătorie de trei ani care 
începe cu două seturi de șase numere date de îngeri la doi 
oameni-Joseph Crane și Dr.Joseph Puleo și care tărâmul angelic 
îl numește "Țesătura Universului." Această structură este o 
legătură cu un model arhetipal de vibrații cu care fiecare dintre 
noi poate alege să fie conectat sau nu. Dacă noi alegem să fim 
separați de această structură, atunci tot ceea ce vibrează în noi 
este supus prejudecăților proprii, propriilor noastre percepții de 
viață bazate pe ego. Gates pune întrebarea dacă suntem de fapt 
o parte din Matrix. Ceea ce sper este că noi toți ne vom da 
seama că suntem co-creatori ai acestei matrici, ceea ce 
înseamnă că vom ajunge în mod colectiv să decidem cum arată. 
Dar, dacă vom continua să ne vedem doar pioni dualistici de 
luptă cu umbrele, atunci ne absolvim de la această co-creație și 
ne lăsăm supuși de propriile noastre închisori mentale 
autofabricate.  

     Miturile vechi au nevoie de mituri noi  

Una dintre afirmațiile șocante în descoperirea Dr.James Gates 
este că universul (prin Teoria corzilor) poate fi descris ca un 
limbaj de calculator. Ideea că îngropat în acest cod, este de 
asemenea, corectarea erorii! Cu alte cuvinte, Viața are menirea 
de a vindeca viața. În cazul propriului nostru ADN, întrebarea 
devine apoi, cine a oprit corectarea erorii? Iar răspunsul vine din 
celebrul citat al personajului de desene animate, Pogo: "Ne-am 
întâlnit inamicul, și el suntem Noi!". Un citat atribuit teologului 
Thomas Merton dă răspunsul: "Un om în căutarea Iluminării 
este ca un om așezat pe un măgar, în căutarea unui măgar." 

 Campbell spunea că omenirea a progresat până la punctul în 
care trebuie să renunțe la vechile mituri. Ele nu mai 
funcționează. Noile mituri sunt necesare, deoarece puterea 
mitului ne permite să deschidem o altă ușă în propria noastră 
ființă. Ea ne permite să punem la îndoială tot ceea ce nu ne mai 
servește într-o direcție din care putem intra în transformare. 
Merton și Campbell încearcă să ne spună că avem de ales: 

geneticgeneticgeneticgenetică 
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vom continua să fim spălați pe creier în gândire, toată puterea, 
toate răspunsurile, toată iluminarea să le căutăm în afara noastră 
... sau ... să ne aruncăm în interior pentru a deschide portaluri 
dimensionale în noi, pentru a găsi însăși sursa creației noastre. 
Nu toți dintre noi avem mintea Dr. James Gates Jr., care ne 
permite să vedem modelele matematice ale universului. Dar, 
dacă putem crea noi mituri, care vor funcționa ca parabole, noi 
ar trebui să fim în măsură a trage cu ochiul în holograma 
universului și să alterăm Matricea, recunoscând astfel că în 
interiorul fiecăruia dintre noi stă toată înțelepciunea, toată 
puterea și toată iluminarea.  

Deci să ne uităm la unul dintre aceste mituri vechi ca o 
deschidere a porții, o fisură în nirvana, ultimul pas care 
transcende suferința și karma. Acest mit vechi afirmă că pe 
măsură ce îmbătrânim, vom fi tot mai slabi, mai bolnavi, pielea 
se încrețește ca niște prune uscate. Presupunerea din spatele 
acestui mit este faptul că ADN-ul nostru se descompune, 
organismul își pierde vitalitatea, iar noi cheltuim o avere pe 
produse farmaceutice sau intervenții chirurgicale cosmetice ... 
sau ambele. Hai să creăm un nou mit care să ia în considerare 
descoperirea lui James Gates că "Codul de computer" al 
universului a construit în interior corectarea erorilor. De ce nu? 
"Cum este sus, așa și jos. Cum este jos, așa și sus."(Hermes 
Trismegistos). Chiar? Ei bine, aceasta ar implica, ca această 
corecție a erorii ar trebui de asemenea, să aibă o componentă 
similară în ADN-ul nostru, deoarece, de asemenea, este o limbă 
paralelă.  

 

Oamenii de știință al noului orizont au descoperit: 1) - ADN-ul 
poate primi și recepționa frecvențe și 2) - ADN-ul este un 
fractal în natură, ceea ce implică prin Teoria Stringurilor 
(corzilor), faptul că există diferite dimensiuni, care pot fi 
accesate prin această componentă-fractal orientată. Fractalii 
creează modele. Frecvențele creează modele. Dacă nu crezi 
asta, atunci într-adevăr e nevoie să renunți la vizionarea TV prin 
cablu, deoarece TV prin cablu nu ar exista fără aceste principii. 
Și ce este convingător este faptul că Dr. Konstantin Meyl a 
venit cu un mod cu totul nou de transmitere a comunicării de la 
telefon mobil la telefon mobil, precum și transmisii TV folosind 
capabilitatea undelor scalare ce creează modele ca un întreg, 

mai degrabă decât frecvențele liniare transmise în flux de biți, 
care sunt deconstruiți și reconstruiți. Și cum a aflat asta? Privind 
la ADN! Așa că noul nostru mit spune că putem utiliza acest 
cod de corecție a erorii din ADN pentru a ne muta înapoi în 
modelul stării normale, ocolind mitologia suferinței. Așa că, ce 
este acest cod de corectare a erorilor din ADN? Modele de 
rezonanță armonică.   

Noul nostru mit afirmă că ceea ce este în afara echilibrului 
poate fi pus înapoi în echilibru utilizând principiile rezonanței 
armonice (care se bazează pe fractali și frecvențe). Cu alte 
cuvinte, putem împrumuta din mitul vracilor Navajo, care 
foloseau cântece în ceremonii. Numai că noi vom folosi o 
versiune nouă, actualizată, astfel încât să nu ne limităm. Vom 
folosi o metodă diferită de picturi pe nisip pentru a crea modele, 
și vom folosi diferite instrumente față de tobe și zornăieli, nu că 
acestea nu sunt perfect bune. Doar că matematica ADN-ului și 
frecvențele lui sunt destul de speciale.  

În noul nostru mit, vedem viața ca o alegere care emană din 
capacitatea noastră inerentă de a avea "Puterea dumnezeiască 
de a crea, modifica și modela lucrurile de pe Pământ!"  

Și una dintre modalitățile primare de a "da formă lucrurilor" 
este prin rezonanță vibrațională... muzica! S-au descoperit mai 
multe modalități prin care se poate alege utilizarea numitei 
Muzică a Sferelor. De exemplu, am descoperit că aceste tonuri 
mitice funcționează foarte bine cu yoga. Se pare că yoga se 
bazează puternic pe modele ce noi le facem cu corpurile 
noastre. Aceste sisteme sunt compuse din modele de rezonanță 
armonică, care sunt chei ce deblochează ADN-ul nostru într-un 
mod care ne permite să atingem împuternicirea noastră, care va 
face ca mai mulți și mai mulți dintre noi să se mutăm într-un cor 
tot mai mare de vibrații, co-creînd o lume nouă, ca și cum am fi 
o hologramă vie direct din Star Trek. Dar, pentru a atrage acest 
lucru, avem nevoie să ne vedem ca ființe plenipotențiale 
cuantice nelimitate. Și noi nu putem face acest lucru cu vechile 
mituri dansând în jurul capului. Deci, să revenim la noul nostru 
mit. 

În loc de baza dualistă, bazată pe separare, căutând mituri care 
ne privează de putere, care ne-a îndoctrinat în uitarea 
Conexiunii sacre din cadrul Sursei, să luăm în considerare mitul 
"multe-părți-un singur corp-inerente în armonie".  Armonia 
implică părți diferite cântând un imn sacru ca un cor în 
plinătatea vieții, care ne permite să auzim cuvintele lui Joseph 
Campbell: "Urmează-ți fericirea." În fericirea armoniei, 
corectarea erorilor începe automat ca o componentă naturală a 
vieții, ceea ce înseamnă că în cele din urmă, nu există erori. 
Toată viața este așa cum trebuie să fie: Perfectă, Întreagă, 
Completă. Dacă... vom alege să fie așa. Și acolo e buba. 
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Actul conștient de a alege în mod inerent exercită o cerință; și 
această cerință este responsabilitatea pentru noi înșine și tot 
ceea ce am ales să co-creăm. Beatitudinea nu este evitare. 
Beatitudinea nu este să te holbezi constant la un soare metaforic 
care te poate lăsa orb. Beatitudinea nu este o mulțime de 
afirmații care împing o realitate bazată pe doresc sau am nevoie 
sau autovictimizarea. Beatitudinea este îmbrățișarea plină de 
cine suntem. Ca și viața însăși, înseamnă să recunoaștem că 
existăm ca ființe în cadrul Unicității ce deținem în cadrul 
unității noastre toate potențialele cuantice, incluzând dualismul 
contrariilor ce a avut loc în echilibru perfect.  

     Dansul Întunericului și al Luminii 

În filmul Matrix, vom vedea forțe radicale care luptă pentru 
putere deasupra unei iluzii. Același lucru poate fi spus pentru 
lumea noastră în acest moment. Dincolo de orice închipuire, 
sistemele de credință ce ne conduc, ne determină să fim robi ai 
unei iluzii și ne face să credem că suntem lipsiți de putere, 
limitați și inferiori. Cu toate acestea, constat că dacă matematica 
Harmonetix ™ convingător ne arată că deținem în noi o cheie 
care ne leagă nu numai la Țesătura Universului, dar ne dă și 
războiul de țesut, cum putem să nu vedem asta?  

Biologul și biofizicianul Dr. James Oschman a descoperit 
Matricea care ne crează corpul nostru. El spune: "Aici celulele 
sunt văzute ca fractali încorporați într-o matrice energetică 
holografică, unde totul este interconectat și capabile să 
influențeze orice altă parte a matricei. Informațiile pot fi 
comunicate prin multe, potențial redundante modalități, 
inclusiv fotoni ai luminii vizibile și ultraviolete, fononi de sunet, 
multiple vibrații celulare rezonante, o densitate încărcată de 
unde și potențiale cuantice. Corpul devine vizibil ca o entitate 
vie, un întreg energetic, chiar dacă e compus din sisteme de 
organe specializate și ansambluri celulare. În cele din urmă, o 
imagine a unei matrice unificate electromagnetic care conține 
un plan de auto-organizare, cu bucle de feedback nenumărate 
care încep să apară. "  

Iată! Dovezile științifice. Cheia. Vom continua să trăim viața 
noastră cu sistemele de credință vechi, care ne fac să trăim în 
separatism, în conflict, în luptă? Sau ne vom asuma 
responsabilitatea că suntem ființe magnifice, capabile de a 
vedea dincolo de miturile dualismului? Planeta noastră se află la 
o conexiune, dacă ne decidem în mod colectiv, dacă în mod 
colectiv co-creăm o nouă lume. Suntem pe margine, sărind de 
pe o stâncă vom lăsa în urmă sistemele de suferință, sistemele 
de sclavie prin datorii, sistemele de repetiție karmică. Ne temem 
să facem acest salt? Dacă este așa, există doar o singură 
alternativă, să avem încredere în noi înșine, fiecare dintre noi. 
Putem îndrăzni să afirmăm că "Viața nu are sens?" și de fapt, 
poate descoperim că fiecare dintre noi poate aduce un sens 
pentru a trăi? Sau ne ghemuim în Întuneric, căruia i-am permis 

să ne înconjoare, cu sisteme de credință false și cenzură și 
vechile mituri care sunt bazate pe frică?  

Întunericul nu este un inamic, care ne amenință în mod constant 
să ne îndepărtăm de armonia noastră divină înnăscută. 
Întunericul este o componentă a întregii creații. Nu este o 
nebunie să credem că e nevoie să învingem apusul de soare, 
deoarece aceasta ar înseamn moartea luminii soarelui? De ce nu 
co-creăm un mit în care Lumina dansează cu Întunericul într-o 
îmbrățișare care transformă complet toate noțiunile dualiste de 
Întuneric? Și cum inițiem acest dans? Prin căutarea în noi înșine 
și amintindu-ne cum declanșăm sunetul armoniei jucând 
neîncetat în propriul nostru ADN. Nici măcar nu trebuie să 
luăm lecții. Putem pretinde prin intenție asta și va funcționa. 
Dacă chiar și un număr mic din omenire se mută într-o intenție 
coerentă de a elibera armonia în interiorul ei, s-ar afla în curând 
că ea ar rezona cu forțele cosmosului; că Sursa în sine nu ar 
avea alegere, ci un ecou înapoi, pentru că suntem în esență 
identici cu Sursa. Dansul Luminii și Întunericului într-o intimă 
îmbrățișare, în tipare care ne dau capacitatea înnăscută, nu 
numai pentru a ne conecta cu forțele universului, ci pentru a le 
modifica cu puterea noastră evlavioasă de co-creație. Și luăm 
atent notă pentru a sublinia diferența dintre creație și co-creație. 
Pentru a vedea forțele creative ale vieții ca altceva decât o 
coerență armonică sau modele armonice ale Unimii, este un act 
de auto-condamnare, care ne va întemnița încă o dată într-o 
dualitate dezechilibrată de luptă a contrariilor.  

Ce este de făcut? Pentru început, aș dori să vă duc direct la locul 
de muncă pe care l-am făcut cu compozitorul Gary Lanz și care 
a dus la crearea unui sistem, care va rezona cu creierul uman. 
Acest sistem a fost adus în atenție de Michael Sharpe. Se 
numește sistem de tonuri Isochronice. Ce am făcut este să 
găsim o cale de a antrena creierul pentru a face uz de 
capacitatea sa de a genera undele scalare (Medicina Energetică 
în terapii și performanța umană de dr. James Oschman). Și 
aceste valuri de unde scalare (solitoni) interacționează cu antena 
fractală a ADN-ului, care permite ca aspecte ale ADN-ului să se 
mute înapoi în armonie.  

Odată ce aceste modele fractale de sunet interacționează cu 
ADN-ul vostru, este stabilită rezonanța. Și odată ce rezonanța 
este stabilită, orice emisie scalară a modelelor Unimii de la alți 
oameni te va muta în coerență, ceea ce înseamnă că dacă sunteți 
gata sau nu, veți trimite tiparele armoniei în lume. Ecourile lui 
Joseph Campbell: "Fiecare dintre noi aduce însemnătate vieții." 
Ceea ce apare, va fi rezultatul final al unei invitații în Dansul 
Vieții, care înseamnă că Întunericul nu va avea nici o altă 
alternativă decât să danseze cu Lumina...Surse: 
https://americankabuki.blogspot.ro / http://www.soundsofwonder.com/ 
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Ce reacție are ADN-ul uman la un film de 
dragoste sau la un film de groază?

 

Dr. Dumitru Constantin DULCAN

 

„Gândul, cea mai puternică forţă din univers”

– În „Inteligenţa materiei”, prima dvs. carte, aţi demonstrat cu 
argumente ştiinţifice că, dincolo de toate lucrurile vizibile, 
concrete, există un câmp de energie şi lumină, coordonat de o 
minte inteligentă. Cu alte cuvinte, că nu suntem singuri în 
univers, că Dumnezeu chiar există. V-a afectat certitudinea 
aceasta modul în care vă trăiţi viaţa de zi cu zi? 

– Odată ce am înţeles că, de fapt, noi ne creăm pro
felul în care priveam lumea s-a schimbat. Descope
cuantice au arătat că mintea noastră e cea care face să colap
undele de energie şi le transformă în particule, adică în materie. 
A gândi înseamnă a transforma nevăzutul în văzut. Gândul e 
creator, e cea mai puternică forţă din univers. Iar Dumnezeu ne
a dat puterea ca, din milioanele de realităţi posibile, care există 
în stare latentă, să aducem pe pământ, cu gândurile noastre, doar 
una. Pe cea care seamănă cel mai mult cu gândurile noastre.

– Vreţi să spuneţi că ceea ce ni se întâmplă e oglinda a ceea ce 
gândim şi simţim? 

– Exact. Când făceam cercetări pentru prima mea carte, am 
ajuns la concluzia că celulele au inteligenţa lor. Şi m
speriat. Celulele reacţionau la gândurile şi sentimentele 
celui în cauză. S-a făcut şi un experiment în Occident, cu un 
eşantion de ADN, recoltat de la un individ şi dus la 1000 de 
km distanţă, într-un laborator. Persoana în cauză a fost 
pusă să privească un film frumos, cu imagini minunate, care 
stârneau bucurie. În acelaşi timp, la 1000 de km distanţă, 
măsurătorile arătau cum spirala de ADN se relaxează. Când 
imaginile au fost schimbate cu un film de groa
început, brusc, să se restrângă, contractân
asta, m-a chinuit o întrebare: cum ştie corpul nostru ce e 
rău şi ce e bine? Dacă organismul nostru reacţionează 
pozitiv la bine şi negativ la rău, nu există decât o singură 
mare concluzie. 

Legea binelui 
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– Care e aceea? 

– Înseamnă că universul întreg are ca fundament o lege morală, 
legea binelui. Abia acum vă pot răspun
Da, ca să fim fericiţi şi sănătoşi, nu e nevoie decât să ne 
construim viaţa după legea aceasta. 

– Cu alte cuvinte, un stil de viaţă sănătos începe de la a gândi 
şi a făptui binele? 

– Când comit un act contrar acestei legi, îmi creez singur 
mecanismele biochimice care duc la boală. Cinci minute de 
mânie sau suferinţă imobilizează pen
gardian ale sistemului imunitar. Timp de 5
nostru e lipsit de apărare, iar milioanele de celule moarte, viruşi 
şi bacterii circulă libere prin organism, se pot localiza un
declanşa boala. 

– Se şi spune în popor că „a murit de 
referă oare? 

– Stresul, care azi a luat proporţii gigantice, ura, mânia, 
îndoiala, neîncrederea în ceilalţi, invidia, gelozia provoacă în 
corp un pH acid, favorabil bolii. Depresia are şi ea un efect 
nociv asupra organismului, nu doar că împiedică vindecarea, 
dar poate favoriza debutul altor boli. Dar ştiaţi că şi frica ne face 
rău? Este bine cunoscut experimentul lui Avicenna. Într
s-a pus un miel şi într-o cuşcă alăturată s
murit în scurt timp de stresul provocat de frică. Orice 
dezechilibru emoţional aduce, mai devreme sau mai târziu, 
boala. 

– Cu emoţiile nu-i de glumit. Cum ne putem pro

– Eu am învăţat să le stăpânesc. Încerc să nu mă implic afectiv 
intens, să nu mă enervez. Dacă cineva îmi 
să-l iert, gândindu-mă că poate într-o zi va înţelege şi el ceea ce 
înţeleg eu acum. Să iertăm, fiindcă iertarea face ca pH
corpului să vireze spre unul alcalin, favo
sunt şi suferinţe care nu pot fi evitate. Dar e im
rămânem conştienţi că fiecare minut de suferinţă sau stres ia din 
viaţa celulei noastre. 

Relaxare şi respiraţie 

– Statisticile arată că stresul profesional e azi una din marile 
surse de boală. Munca în exces ameninţă să ne omoa

– Dacă nu ne putem lua mici vacanţe, regulat, să ne luăm mă
pauze de zece minute, la fiecare oră, în care să ne golim mintea 
şi să respirăm adânc. Putem să ne ridicăm de la birou şi să 
privim ceva frumos pe fereastră. Sau, în loc să bem trei
cu ochii în computer, să bem un ceai fără să ne gândim la nimic 
altceva. Să ne bucurăm de gustul şi aroma lui. Cu timpul, înveţi 
să te relaxezi în orice condiţii. Beduinii, de pildă, se odih
mergând pe cămile. Şi eu scriu şi citesc de dimineaţ
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să te relaxezi în orice condiţii. Beduinii, de pildă, se odihneau 
mergând pe cămile. Şi eu scriu şi citesc de dimineaţa până 



 

        161161161161                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

seara. Dar când simt că începe să se aşeze oboseala pe mintea 
mea, mă opresc şi aplic câteva tehnici de relaxare.

– Ne puteţi da şi nouă un exemplu? 

– Toate tehnicile de relaxare se bazează pe respi
vine şi dintr-o lipsă de oxigenare a creierului. Stau câteva 
minute cu ochii închişi, încerc să îmi reprezint oboseala ca 
senzaţie la nivelul creierului şi apoi, cu fiecare expiraţie 
profundă, îmi imaginez că o elimin. Fiecare îşi poate crea 
propria lui tehnică. Eu nici pentru durerile de cap nu iau pastile. 
Mă relaxez, mă concentrez pe starea de bine şi cald, o trec prin 
inimă şi apoi o trimit acolo unde mă doare. Fac asta de câteva 
ori şi durerea dispare. 

– Să-ţi vizualizezi boala pare o condiţie foarte importantă 
pentru vindecare. 

– Bernie Siegel, reputat oncolog din SUA, a luat mai mulţi 
bolnavi de cancer în ultima fază şi i-a învăţat tehnica imageriei: 
de mai multe ori pe zi, trebuia să-şi imagineze că distrug cance
rul din corp cu un foc, cu un animal care-l mă
după cum dorea. După şase luni de zile, 40% din ei s
vindecat. La testele psihologice, s-a dovedit că cei care s
decat erau cei optimişti, cei care credeau în Dumne
care erau calmi. Îndoiala este un obstacol în calea oricărui 
succes şi mai ales a vindecării. 

„Rugăciunea – o realitate fizică” 

– Aţi amintit de Dumnezeu. Credinţa e şi ea parte din ecuaţia 
stării de bine? 

– Rugăciunea e o realitate fizică, e un fel anume de a vorbi cu 
universul. Am testat eu însumi asta, de nenumărate ori,
rămas înfiorat văzând că poţi obţine un răspuns. Prin rugăciune, 
realitatea din jur se transfigurează, aducem la noi lumina din 
univers. Există cazul celebru al neurochirurgului american Eben 
Alexander, care, la 54 de ani, a făcut o meningo
bacteriană gravă. A stat o săptămână în comă, timp în care 
foarte multe persoane s-au rugat pentru el. După ce şi
a spus că în tot timpul cât era în comă a văzut în jurul lui siluete 
umane care păreau să stea în genunchi şi de la care veneau
el valuri de energie. Rugăciunile altora l-au vindecat. Dar şi 
propriile noastre rugăciuni ne ajută. Credinţa mobilizează, în 
mod cert, întreg sistemul imunitar. Nu spunea Iisus „credinţa ta 
te-a vindecat” ? 

– Nutriţioniştii pun şi ei pe listă o condiţie a sănă
şi cât mâncăm. Ţineţi cont de ea? 

– Eu respect o regulă care se ştie încă de la Hipo
mănânci fără să satisfaci complet senzaţia de foame! 
Adipocitele aşteaptă semnalul că te-ai săturat ca să
din alimente grăsimea. Dacă nu te saturi, nu te îngraşi. Studii de 
ultimă oră arată că lungimea telomerilor de la extremităţile 
cromozomilor, de care depinde durata vieţii, e influenţată 
favorabil de alimentaţia cu puţine calorii. Mănânc legume, icre 
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seara. Dar când simt că începe să se aşeze oboseala pe mintea 
va tehnici de relaxare. 

Toate tehnicile de relaxare se bazează pe respiraţie. Oboseala 
re a creierului. Stau câteva 

minute cu ochii închişi, încerc să îmi reprezint oboseala ca 
lui şi apoi, cu fiecare expiraţie 

nez că o elimin. Fiecare îşi poate crea 
e de cap nu iau pastile. 

Mă relaxez, mă concentrez pe starea de bine şi cald, o trec prin 
inimă şi apoi o trimit acolo unde mă doare. Fac asta de câteva 

ţi vizualizezi boala pare o condiţie foarte importantă 

Bernie Siegel, reputat oncolog din SUA, a luat mai mulţi 
a învăţat tehnica imageriei: 
gineze că distrug cance-

l mănâncă, fiecare 
ă cum dorea. După şase luni de zile, 40% din ei s-au 

a dovedit că cei care s-au vin-
decat erau cei optimişti, cei care credeau în Dumnezeu şi cei 

stacol în calea oricărui 

Aţi amintit de Dumnezeu. Credinţa e şi ea parte din ecuaţia 

Rugăciunea e o realitate fizică, e un fel anume de a vorbi cu 
mărate ori, şi am 

rămas înfiorat văzând că poţi obţine un răspuns. Prin rugăciune, 
realitatea din jur se transfigurează, aducem la noi lumina din 
univers. Există cazul celebru al neurochirurgului american Eben 
Alexander, care, la 54 de ani, a făcut o meningoencefalită 
bacteriană gravă. A stat o săptămână în comă, timp în care 

au rugat pentru el. După ce şi-a revenit, 
a spus că în tot timpul cât era în comă a văzut în jurul lui siluete 
umane care păreau să stea în genunchi şi de la care veneau spre 

au vindecat. Dar şi 
propriile noastre rugăciuni ne ajută. Credinţa mobilizează, în 
mod cert, întreg sistemul imunitar. Nu spunea Iisus „credinţa ta 

nătăţii: ce, cum 

Eu respect o regulă care se ştie încă de la Hipocrat: să 
mănânci fără să satisfaci complet senzaţia de foame! 

ai săturat ca să-şi extragă 
turi, nu te îngraşi. Studii de 

mea telomerilor de la extremităţile 
cromozomilor, de care depinde durata vieţii, e influenţată 
favorabil de alimentaţia cu puţine calorii. Mănânc legume, icre 

de peşte, iaurt, lapte de soia, pe care îl beau dimineaţa, cu 
cereale integrale, mazăre, linte. Mănânc foarte rar carne. Nu 
beau, nu fumez, nu consum zahăr. Şi am grijă să ţin, din când în 
când, câte o zi de post, în care beau doar ceaiuri şi las 
organismul să se refacă. Dar, înainte de orice, am grijă să nu mă 
aşez niciodată la masă supărat. Masa ar trebui să fie o 
sărbătoare, să fie prilej de bucurie alături de ceilalţi. Sigur că azi 
nu ne mai potrivim toţi la masă, dar atunci când pre
de mâncare, s-o facem cu drag. Gândurile gospodinei trec şi
bucatele pe care le găteşte. 

– Din tot ce aţi spus, trag o concluzie: cele mai bune 
medicamente ne sunt, de fapt, la îndemână.

– Aşa e. Dumnezeu ne-a dat deja totul. Dacă vrem să rămânem 
sănătoşi şi fericiţi, e suficient să păstrăm în minte câteva lucruri: 
să mâncăm sănătos, fără să ne îmbuibăm, să facem mişcare, să 
ne odihnim corect, să fim optimişti şi plini de speranţă. Să fim 
perseverenţi cu pasiunile noastre, să ne antrenăm intelectual şi 
să ne ferim de rutină. Să facem constant schimbări în viaţa 
noastră. Şi să nu uităm că trebuie să păstrăm în permanenţă un 
echilibru între energia consumată prin efort şi energia obţinută 
prin odihnă şi activităţi care ne fortifică. Gândurile rele ne iau 
din viaţă, bucuriile ne dau viaţă. Să căutăm bucuria, avem ne
voie de ea ca de pâinea noastră zilnică. Chiar dacă, uneori, n
putem avea decât în imagina. Un interviu de Dia Radu
www.formula-as.ro 

                      

Fizică cuantică explică sensul vieţii
 
 

        Noi gândim încontinuu, fie că vrem sau nu această. 
Fiecare dintre noi are aproximativ 60.000 de gânduri pe zi. 
Iar toate aceste gânduri ale noastre produc consecinţe, 
pentru că fiecare gând este de fapt o ene
lansăm în Univers şi nu doar în direcţia dorită, ci în toate 
direcţiile.  
 

nergia emisă de gândurile noastre îşi caută apoi, în 
drumul ei, o altă energie cu care să vibreze la unison, 
după principiul „ceea ce se aseamănă se adună”. 

Fiecare gând, indiferent că este bun sau rău, declanşează un 
proces de rezonanţă. Tot ceea ce va vibra la unison cu energia 
gândurilor noastre va fi atras automat în viaţă noastră. 
Gândurile tale secrete, felul în care îi judeci pe ceilalţi, vorbăria 
interminabilă a minţii – totul formează un fel de intenţie. 
Aşadar, prin gândurile noastre, noi emitem permanent energie 
către exterior, fapt care influenţează într
atragem în viaţă noastră. De aceea, o scanare atentă a propriilor 
gânduri, mai ales a celor despre noi înşine, ne ajută să 
constentizam ce anume avem de schimbat. Ştiţi ce este minunat 
aici? Faptul că stă în puterea noastră să ne alegem gândurile. 
Precum la un televizor, putem comută pe diferite programe, iar 
dacă v-aţi săturat de emisiunea „Sunt un prost. Nu fac nimic 
cum trebuie”, apăsaţi butonul şi alegeţi „Dragostea lui 
Dumnezeu mă înconjoară şi mă susţine în fiecare clipă a vieţii”.
 Veţi simţi diferenţa.  

E

geneticgeneticgeneticgenetică 
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te de soia, pe care îl beau dimineaţa, cu 
cereale integrale, mazăre, linte. Mănânc foarte rar carne. Nu 
beau, nu fumez, nu consum zahăr. Şi am grijă să ţin, din când în 
când, câte o zi de post, în care beau doar ceaiuri şi las 

înainte de orice, am grijă să nu mă 
aşez niciodată la masă supărat. Masa ar trebui să fie o 
sărbătoare, să fie prilej de bucurie alături de ceilalţi. Sigur că azi 
nu ne mai potrivim toţi la masă, dar atunci când preparăm ceva 

ag. Gândurile gospodinei trec şi-n 

Din tot ce aţi spus, trag o concluzie: cele mai bune 
medicamente ne sunt, de fapt, la îndemână. 

a dat deja totul. Dacă vrem să rămânem 
să păstrăm în minte câteva lucruri: 

să mâncăm sănătos, fără să ne îmbuibăm, să facem mişcare, să 
ne odihnim corect, să fim optimişti şi plini de speranţă. Să fim 

renţi cu pasiunile noastre, să ne antrenăm intelectual şi 
cem constant schimbări în viaţa 

noastră. Şi să nu uităm că trebuie să păstrăm în permanenţă un 
echilibru între energia consumată prin efort şi energia obţinută 
prin odihnă şi activităţi care ne fortifică. Gândurile rele ne iau 

viaţă. Să căutăm bucuria, avem ne-
voie de ea ca de pâinea noastră zilnică. Chiar dacă, uneori, n-o 

Un interviu de Dia Radu, Sursa articol: 

Fizică cuantică explică sensul vieţii 

Noi gândim încontinuu, fie că vrem sau nu această. 
Fiecare dintre noi are aproximativ 60.000 de gânduri pe zi. 
Iar toate aceste gânduri ale noastre produc consecinţe, 
pentru că fiecare gând este de fapt o energie pe care o 
lansăm în Univers şi nu doar în direcţia dorită, ci în toate 

nergia emisă de gândurile noastre îşi caută apoi, în 
drumul ei, o altă energie cu care să vibreze la unison, 
după principiul „ceea ce se aseamănă se adună”.  
e gând, indiferent că este bun sau rău, declanşează un 

proces de rezonanţă. Tot ceea ce va vibra la unison cu energia 
gândurilor noastre va fi atras automat în viaţă noastră.  
Gândurile tale secrete, felul în care îi judeci pe ceilalţi, vorbăria 

totul formează un fel de intenţie.  
Aşadar, prin gândurile noastre, noi emitem permanent energie 
către exterior, fapt care influenţează într-o mare măsură ceea ce 
atragem în viaţă noastră. De aceea, o scanare atentă a propriilor 

ales a celor despre noi înşine, ne ajută să 
constentizam ce anume avem de schimbat. Ştiţi ce este minunat 
aici? Faptul că stă în puterea noastră să ne alegem gândurile. 
Precum la un televizor, putem comută pe diferite programe, iar 

misiunea „Sunt un prost. Nu fac nimic 
cum trebuie”, apăsaţi butonul şi alegeţi „Dragostea lui 
Dumnezeu mă înconjoară şi mă susţine în fiecare clipă a vieţii”. 
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1 În crearea realităţii noastre, nu doar gândul este „implicat”. 
Mai este şi altceva…  
Până nu demult, oamenii de ştiinţă au crezut că doar prin 
gândurile noastre emitem energie către exterior şi că cel mai 
puternic emiţător energetic din corpul nostru ar fi creierul, cu 
impulsurile sale electromagnetice. Dar trupul nostru dispune de 
un emiţător şi mai puternic – INIMA – care generează un câmp 
electric mult mai mare decât cel al creierului. Această este una 
dintre cele importante descoperiri ale secolului XX: faptul că 
inima omenească are un rol mult mai important decât acela de a 
pompă sânge în corpul uman.  
Responsabil pentru această descoperire este Institutul de 
Cradiologie din California care a realizat un studiu aprofundat 
al inimii. Astfel s-a descoperit faptul că acest organ uman este 
înzestrat cu ceea ce numim „inteligenţă inimii” şi că influenţele 
acesteia sunt foarte profunde pentru noi.  
Măsurătorile realizate au arătat că inima generaza un câmp 
electric care se extinde cu mult în afară corpului nostru. Acest 
câmp electric are o anumită formă, arătând că un inel lat 
împrejurul trupului, cu o rază de aproximativ 2-3 metri.  
Institutul de Cardiologie a mai descoperit că inima 
interacţionează atât cu trupul, cât şi cu mediul exterior prin 
câmpurile electromagnetice pe care le generează. Avem motive 
să credem că acest câmp generat de inima are influenţă la mulţi 
kilometri în afară corpului nostru, pornind de la locaţia fizică a 
inimii.  
Cum poate inima să facă această? În ce fel comunica ea? Cum 
sunt transmise informaţiile? 
  
În primul rând prin EMOŢII 
 
 Ştiinţă ne spune că atunci când simţim o emoţie, ea este 
transpusă în energii electrice şi magnetice corespunzătoare, care 
interacţionează cu celulele corpului nostru şi cu atomii lumii 
înconjurătoare pentru a produce acele efecte formidabile de care 
vorbesc toate tradiţiile spirituale autentice. Ele ştiu cum să 
orienteze atenţia aspirantului către inima, pe când noi o 
orientăm către raţiune, creând astfel o societate foarte mentală, 
bazată doar pe logică.  
Alte studii asupra inimii au arătat că aceste câmpuri 
electromagnetice generate de inima au şi o altă cauza la fel de 
importantă şi anume CONVINGERILE noastre, toate acele 
lucruri pe care le credem cu tărie şi în jurul cărora ne modelăm 
vieţile.  
Deci nu numai emoţiile noastre sunt emise în afară, ci mai ales 
convingerile noastre . Iar inima este un fel de interfaţă care 
transformă toate emoţiile şi convingerile noastre în energii 
electromagnetice.  
Deci prin sentimentele noastre, prin iubire, iertare, compasiune, 
dar şi prin manie, ura, supărare, noi putem produce modificări 
atât în trupul nostru, cât şi la mulţi kilometri în afară noastră.  
Trăgând linie, este bine să reţinem următorul aspect: deşi 
creierul emite şi el câmpuri electromagnetice, oamenii de ştiinţă 
au arătat că undele electrice produse de inima sunt de o sută de 
ori mai puternice, iar undele magnetice sunt de 5.000 de ori mai 
puternice decât cele generate de creier.  
Astfel se explică de ce vindecarea se obţine mai repede printr-o 
susţinere afectivă decât doar printr-un proces de gândire, pentru 

că noi emitem mai multă energie prin intermediul inimii decât 
prin intermediul creierului.  
 
2. ADN-ul uman are o influenţă directă asupra lumii 
înconjurătoare 
 
Există încă o descoperire ştiinţifică importantă care ne arată 
cum influenţăm realitatea în care trăim.  
Ştim, teoretic, că totul este interconectat şi în mod tainic 
interdependent. Dar să vedem cum se traduce această lege, la 
nivelul micro-universului nostru.  
Studiile de laborator au arătat că ADN-ul uman influenţează 
direct substanţă din care sunt formaţi atomii, adică nişte 
particule micuţe de lumina, numite fotoni.  
Fizicianul rus Vladimir Poponin a realizat nişte experimente 
faimoase la începutul anilor ’90. El a pus într-o eprubetă închisă 
ADN uman şi fotoni, dorind să afle ce influenţă are ADN-ul 
uman asupra fotonilor. Dintr-una dintre eprubete s-a extras tot 
aerul, pentru a obţine “vid” (vidul este un termen care induce în 
eroare, deoarece el nu este un spaţiu gol, ci este plin de 
informaţii şi energie). Într-un astfel de spaţiu există fotoni care 
pot fi măsuraţi destul de exact cu unele aparate specifice.  
În experimentul lui Poponin, aceşti fotoni s-au distribuit, aşa 
cum era de aşteptat, în mod dezordonat, fără să respecte o 
anumită ordine. Apoi a fost introdus ADN uman în această 
eprubetă vidată. Şi acum s-a produs un lucru foarte surprinzător. 
ADN-ul uman avea o influenţă directă asupra fotonilor: printr-o 
forţă misterioasă, el ordona fotonii în forme regulate.  
Acest aspect este foarte, foarte profund, deoarece arată că 
substanţă din care suntem creaţi, adică ADN-ul, are o influenţă 
directă asupra particulelor din care este creată lumea 
înconjurătoare, adică fotonii atomilor. Este prima dată când 
ştiinţă occidentală a demonstrat ceea ce tradiţiile spirituale 
străvechi au spus cu mult timp în urmă: suntem parte integrantă 
din această lume şi o influenţăm în permanentă.  
Iar experimentul nu se opreşte aici… Când ADN-ul uman a fost 
extras din eprubetă, fotonii s-au comportat că şi cum ADN-ul 
era încă prezent acolo. Şi-au păstrat poziţia lor ordonată. Fotonii 
şi ADN-ul uman încă mai păstrau legătură, deşi fuseseră 
separaţi fizic. Părea că un anume câmp subtil încă le ţinea 
conectate.  
Concluzia experimentului lui Poponin a fost aceea că există un 
câmp cuantic care ne uneşte cu tot ceea ce există în jurul nostru. 
Prin intermediul acestui câmp, suntem mereu în legătură cu toţi 
şi cu toate, fie că suntem conştienţi sau nu de această.  
3. ADN-ul uman este influenţat, la rândul sau, de sentimente.  
Senimentele umane care izvorăsc din inima, având în spate 
convingerile noastre puternice, modifică efectiv formă ADN-
ului, iar acesta influenţează atomii, după cum am văzut.  
S-au testat efectele sentimentelor pure asupra ADN-ului. Pentru 
această a fost izolat ADN de la diferite persoane în câte o 
eprubetă. Aceste eprubete cu ADN au fost supuse unor 
puternice câmpuri emoţionale. Pentru această, subiecţii 
experimentului au folosit diferite tehnici emoţionale şi 
spirituale.  
S-a observat un lucru care, protrivit vechilor legi ale fizicii, nu 
ar fi trebuit să se petreacă. În timp ce participantul emitea un 
câmp emoţional puternic, au putut fi măsurate reacţii electrice la 
nivelul ADN-ului. Persoanele care au participat la acest test 
puteau influenţă moleculă de ADN din eprubetă doar prin 

fizicfizicfizicfizică    
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intermediul emoţiilor lor puternice. 
Când subiecţii experimentului emiteau stări de iubire, 
recunoştinţă, moleculă de ADN se dilată, lanţurile ADN
deschideau, se măreau. Când subiecţii respectivi trăiau stări de 
furie, frustrare, stres, moleculă de ADN se micşora şi bloca 
astfel multe din codurile sale, răspunzând emoţiilor negative 
printr-o evidenţă contracţie. S-a observat astfel, în mod empiric, 
cum emoţiile, convingerile, sentimentele noastre pot modifică 
structura moleculei de ADN, precum şi ordonarea acesteia în 
celule. Mai mult chiar, oamenii de ştiinţă au remarcat că această 
blocare a codurilor ADN putea fi anulată deîndată ce 
experimentatorii emiteau din nou stări de recunoştinţă, iubire şi 
fericire. Aceste descoperiri, care au arătat că genele ADN
sunt modificate de energiile din exterior, stau la baza întemeierii 
unei noi ştiinţe, denumită Epigenetica. Creierul este un centru 
de comandă care interpretează evenimentele din exterior şi apoi 
trimite în trup semnale corespunzătoare. Printre aceste semnale 
se numără atât reacţiile biochimice, cât şi undele 
electromagnetice. Aceste semnale influenţează în mod direct 
celulele şi produc astfel modificări ale codurilor lor genetice. 
Cu ajutorul unui ceas atomic foarte precis, s-a măsurat diferenţa 
de timp dintre emiterea unei emoţii şi reacţia ADN
observat că reacţia ADN-ului avea loc întotdeauna simultan. 
 
Tot ceea ce gândim şi simţim, ADN-ul nostru percepe în mai 
puţin de o nanosecundă (0,000000001 secunde),iar această 
indiferent dacă mostră de ADN se află lângă noi sa
parte a Pământului.  
Concluzia?  
Gândurile şi sentimentele noastre pot modifică ADN
ADN-ul modifică în mod direct materia din care este structurată 
lumea. Atunci când trăim anumite stări, cum ar fi, de exemplu, 
compasiune, iertare, dragoste, dar şi stări negative, că de 
exemplu manie ura, supărare, gelozie, noi influenţăm direct 
structura ADN-ului nostru, iar aceste modificări se propagă în 
trupul nostru, cât şi în afară noastră pe distanţe extraordinar de 
mari, datorită câmpului cuantic, influenţând tot ceea ce există în 
această lume. Sursă: esoterism.ro  
 
                      

Cele mai precise ceasuri atomice din lume 
confirmă teoria conform căreia… timpul 

ca energie nu este absolute
 
 

Astrofiz. 
 
         Conform teoriei, doi observatori care se deplasează cu 
viteză constantă unul în raport cu celălalt vor experimenta 
aceleași legi ale fizicii.  

ceastă simetrie a relativității se numește invarianţa 
Lorentz. Cei doi observatori vor avea impresia că sunt 
staţionari, însă fiecare va putea chiar vedea cum ceasul 

celuilalt observator funcţionează mai lent. Acesta este efectul de 
dilatare temporală.  

A
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Atunci când trăim anumite stări, cum ar fi, de exemplu, 
ragoste, dar şi stări negative, că de 

exemplu manie ura, supărare, gelozie, noi influenţăm direct 
ului nostru, iar aceste modificări se propagă în 

trupul nostru, cât şi în afară noastră pe distanţe extraordinar de 
tic, influenţând tot ceea ce există în 

Cele mai precise ceasuri atomice din lume 
confirmă teoria conform căreia… timpul 

absolute 

Astrofiz. Pacôme Delva 

Conform teoriei, doi observatori care se deplasează cu 
constantă unul în raport cu celălalt vor experimenta 

ții se numește invarianţa 
Lorentz. Cei doi observatori vor avea impresia că sunt 
staţionari, însă fiecare va putea chiar vedea cum ceasul 

alt observator funcţionează mai lent. Acesta este efectul de 

Astrofizicianul Pacôme Delva de la Observatorul din Paris a 
folosit legături prin fibră optică pentru a testa efectul de dilatare 
a timpului între diferite ceasuri atomice pe
aflate la Londra, Paris și în Braunschweig. Din cauza pozițiilor 
diferite pe suprafața Pământului, aceste ceasuri vor funcţiona 
într-un ritm ușor diferit. Dacă teoria relativității este corectă, 
atunci aceasta poate prezice în mod corect 

Pacôme a efectuat mai multe măsurători 
un parametru numit alfa, a cărui valoare este zero dacă nu există 
nicio încălcare a invarianței Lorentz. Rezultatele au arătat faptul 
că valoarea alfa este de 10-8. Acest rezul
Lorentz, în condiţiile unei precizii de calcul de două ori mai 
bună decât cea obţinută cu ajutorul ceasurilor atomice pe bază 
de cesiu. Dacă acest studiu va fi confirmat 
descoperirea va avea implicaţii pentru gra
înțelegerea naturii energiei întunecate și a materiei întunecate.

                      

Afinele cresc durata vie
 

Ovidiu BOJOR

         Pe măsură ce îmbătrânim, procesul intern de reparare 
a ADN-ului își pierde eficiența. Alimentația este un factor 
esențial în îmbătrânire, combaterea bolilor și creșterea 
duratei de viață. 

ercetătorii au descoperit că afinele au un rol important în 
longevitate, prin faptul că ac
asupra ADN-ului, ajutând la repararea celulelor afectate.

Afinele sunt produse fitomedicinale extrem de valoroase, 
utilizate în scop terapeutic încă din antichitate. Au proprietă
antibacteriene, tonice vasculare, regeneratoare hepatice 
hipoglicemiante. Susțin sănătatea inimii

Un studiu realizat de US Department of Agriculture a arătat că 
aceste fructe dulci conțin compuși care 
îmbătrânire. Extractul de afine este atât de puternic încât poate 
crește durata de viață cu 28%, echivalentul a 22 de ani.

Afinele conțin antioxidanți puternici care sus
procesul de reparare a ADN-ului uman 

C
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Astrofizicianul Pacôme Delva de la Observatorul din Paris a 
folosit legături prin fibră optică pentru a testa efectul de dilatare 
a timpului între diferite ceasuri atomice pe bază de stronțiu 

și în Braunschweig. Din cauza pozițiilor 
ța Pământului, aceste ceasuri vor funcţiona 

șor diferit. Dacă teoria relativității este corectă, 
atunci aceasta poate prezice în mod corect aceste diferențe. 

Pacôme a efectuat mai multe măsurători și mai apoi a calculat 
un parametru numit alfa, a cărui valoare este zero dacă nu există 

ței Lorentz. Rezultatele au arătat faptul 
8. Acest rezultat susține invarianța 

Lorentz, în condiţiile unei precizii de calcul de două ori mai 
bună decât cea obţinută cu ajutorul ceasurilor atomice pe bază 
de cesiu. Dacă acest studiu va fi confirmat și de altele, atunci 
descoperirea va avea implicaţii pentru gravitaţia cuantică și 
țelegerea naturii energiei întunecate și a materiei întunecate. 

ieții cu 22 de ani 

Ovidiu BOJOR, Catrinel PERIANU 

 

Pe măsură ce îmbătrânim, procesul intern de reparare 
și pierde eficiența. Alimentația este un factor 

țial în îmbătrânire, combaterea bolilor și creșterea 

tătorii au descoperit că afinele au un rol important în 
longevitate, prin faptul că acționează în profunzime 

ului, ajutând la repararea celulelor afectate. 

Afinele sunt produse fitomedicinale extrem de valoroase, 
ă din antichitate. Au proprietăți 

antibacteriene, tonice vasculare, regeneratoare hepatice și 
sănătatea inimii și a creierului. 

Un studiu realizat de US Department of Agriculture a arătat că 
țin compuși care întârzie procesul de 

. Extractul de afine este atât de puternic încât poate 
, echivalentul a 22 de ani. 

puternici care susțin și stimulează 
uman și acționează direct 
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asupra genelor asociate cu îmbătrânirea, crescând 
Aceștia neutralizează daunele radicalilor liberi, reduc stresul 
oxidativ la nivel profund (asupra țesuturilor și celulelor), și 
stimulează genele responsabile cu protejarea celulelor.

Conținutul bogat în compuși reparatori și antioxidanți a afinelor 
este justificat de mediul provocator și condițiile aspre în care 
cresc aceste fructe: soluri nisipoase, terenuri uscate, la altitudini 
mari. Consumul regulat de afine poate fi o metodă sim
ne apăra de îmbătrânirea prematură și de bolile degenerative. 
Dacă pe lângă afine, dieta noastră va conține și 
verde, efectele anti-îmbătrânire vor fi și mai mari.

Pe lângă faptul că protejează funcțiile și țesuturile creierului 
de îmbătrânirea prematură, repară daunele ADN
au un potențial anticancerigen remarcabil, demonstrat 
științific. 

Iată doar câteva motive pentru care se merită să ne facem 
provizii substanțiale de afine atunci când sunt în sezon. Le 
putem păstra în congelator și folosi la diferite rețete cu valoare 
terapeutică: sucuri, smoothie-uri sau salate de fructe.

Dacă nu ați apucat să puneți afine peste iarnă, le puteți procura 
congelate, la pungi, din marile supermarketuri. Se găsesc în 
diferite combinații, cu alte fructe de pădure bogate în 
antioxidanți, precum coacăze negre și roșii, zmeură sau căpșuni.
Surse articol: http://www.naturalhealth365.com/benefits-
life-span-1425.html „Sănătate Prin Semințe, Legume și Fructe”, Ovidiu Bojor, 
Catrinel Perianu   Articol relatat de portalul lataifas.ro. 

      
MUȘEȚELUL – floarea sănătăţii sau 

floarea raiului 
 

        Bătrânii din satele dobrogene îl mai numesc şi floa
raiului, semn al uimitoarei sale puteri de a vindeca orice 
suferinţă, de a aduce liniştea şi starea de bine. 

uterile vindecătoare dăruite de natură îl înscriu, fără drept 
de apel, în prima linie a plantelor care în
de protecţie al organismului. Locul său bine

confirmat şi de cercetările biochimiştilor contem
demonstrat că muşeţelul este un imbatabil amestec de substanţe 
imuno-stimulatoare. În urma unui experiment realizat în Ma
Britanie, cercetătorii au descoperit că principiile active din flori

P
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asupra genelor asociate cu îmbătrânirea, crescând longevitatea. 
știa neutralizează daunele radicalilor liberi, reduc stresul 

țesuturilor și celulelor), și 
stimulează genele responsabile cu protejarea celulelor. 

ținutul bogat în compuși reparatori și antioxidanți a afinelor 
și condițiile aspre în care 

cresc aceste fructe: soluri nisipoase, terenuri uscate, la altitudini 
Consumul regulat de afine poate fi o metodă simplă de a 

și de bolile degenerative. 
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congelate, la pungi, din marile supermarketuri. Se găsesc în 

cu alte fructe de pădure bogate în 
ți, precum coacăze negre și roșii, zmeură sau căpșuni. 

-of-blueberries-low-
țe, Legume și Fructe”, Ovidiu Bojor, 

rea sănătăţii sau 

 

Bătrânii din satele dobrogene îl mai numesc şi floarea 
le puteri de a vindeca orice 

suferinţă, de a aduce liniştea şi starea de bine.  

scriu, fără drept 
de apel, în prima linie a plantelor care întăresc sistemul 

mului. Locul său binemeritat a fost 
tilor contemporani, care au 

mestec de substanţe 
În urma unui experiment realizat în Marea 

principiile active din flori-

le de muşeţel ajută celulele sistemului imuni
să elimine mai rapid sursele de infecţie din orga
de o companie farmaceutică din oraşul Oxford, studiul a avut ca 
subiect un eşantion format din paisprezece adulţi, şapte femei şi 
şapte bărbaţi. Fiecare voluntar a consumat cinci căni de ceai de 
muşeţel pe zi, timp de două săptămâni. La finalul experi
tului, analizele de sânge au demon
puternice activităţi antibacteriene cât şi o eliminare ac
toxinelor. În următoarele şase luni, per
la experiment s-au bucurat de aceeaşi imuni

Substanţele active din muşeţel se asi
dovedind o miraculoasă compatibilitate cu orga
Proprietăţile antibacteriene şi antifungice sunt concentrate în 
uleiuri volatile, motiv pentru care cel mai eficient preparat este 
ceaiul. Alături de tradiţionala infuzie, există numeroase posi
tăţi de a îmbina calităţile muşeţelului cu virtuţile altor me
dicamente naturale. Iată câteva reţete, uşor de pre

Infuzie din muşeţel şi cimbru 

Este un tonifiant ideal pentru sistemul nostru imu
acum, în sezonul rece. Cimbrul reprezin
natural, care acţionează pe două fronturi: distruge agenţii pato
geni şi întăreşte capacitatea organismu
Aceste calităţi amplifică acţiunea benefică a muşe
transformând infuzia într-o adevărată porţie de imunitate.
Ceaiul se prepară amestecând două linguri de mu
g) cu o lingură de cimbru uscat (15 g). Peste plan
litru de apă şi se pun la fiert. După ce au dat în clocot, se lasă la 
infuzat 10 minute. Sunt recomandate trei căni pe zi, înainte de 
fiecare masă. O cură de trei săptămâni tonifică şi revigorează 
întregul organism. 

Mixtură imunostimulatoare 

Ingrediente: trei linguri de muşeţel uscat (apro
lingură de măceşe uscate şi mărunţite groşcior (15 g), o lingură 
de flori de soc uscate (15 g) şi două linguriţe de scoarţă de 
salvie uscată (10 g). Plantele se amestecă foarte bine şi se 
păstrează într-un recipient din sticlă, care poate fi închis er
tic. Pentru a obţine infuzia, se folosesc două lin
amestecul de ierburi la o cană de apă clocotită. Sunt 
recomandate două căni pe zi, dimineaţa şi seara, iar cura 
durează trei săptămâni. 

Ceai împotriva infecţiilor fungice 

Este un ajutor de nepreţuit când, datorită imuno
infecţiile fungice dau primele semne sau deja s
Ingrediente: două linguri de muşeţel (30 g), o lingură de mentă 
(15 g), o lingură de cimbru (15 g) şi două lin
scorţişoară (10 g). Se folosesc două linguriţe de ames
cană de apă clocotită. Pentru profilaxie este recomandată o cană 
pe zi, dimineaţa, pe stomacul gol. Ca adjuvant în tratamentul in
fecţiilor, este necesar să consumăm trei căni pe zi, înainte de 
fiecare masă. 
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şeţel ajută celulele sistemului imunitar să identifice şi 
sele de infecţie din organism. Finanţat 

de o companie farmaceutică din oraşul Oxford, studiul a avut ca 
t din paisprezece adulţi, şapte femei şi 
luntar a consumat cinci căni de ceai de 

tămâni. La finalul experimen-
monstrat atât existenţa unei 

bacteriene cât şi o eliminare accelerată a 
toxinelor. În următoarele şase luni, persoanele care au participat 

au bucurat de aceeaşi imunitate crescută. 

Substanţele active din muşeţel se asimilează foarte uşor, 
loasă compatibilitate cu organismul uman. 

fungice sunt concentrate în 
tile, motiv pentru care cel mai eficient preparat este 

nala infuzie, există numeroase posibili-
şeţelului cu virtuţile altor me-

dicamente naturale. Iată câteva reţete, uşor de pregătit acasă: 

mul nostru imunitar, mai ales 
rezintă un veritabil antibiotic 

natural, care acţionează pe două fronturi: distruge agenţii pato-
mului de a se autoapăra. 

plifică acţiunea benefică a muşeţelului 
rată porţie de imunitate. 

Ceaiul se prepară amestecând două linguri de muşeţel uscat (30 
ră de cimbru uscat (15 g). Peste plante se toarnă un 

litru de apă şi se pun la fiert. După ce au dat în clocot, se lasă la 
date trei căni pe zi, înainte de 

fiecare masă. O cură de trei săptămâni tonifică şi revigorează 

trei linguri de muşeţel uscat (aproximativ 45 g), o 
ite groşcior (15 g), o lingură 

de flori de soc uscate (15 g) şi două linguriţe de scoarţă de 
salvie uscată (10 g). Plantele se amestecă foarte bine şi se 

un recipient din sticlă, care poate fi închis erme-
losesc două linguriţe (10 g) din 

tecul de ierburi la o cană de apă clocotită. Sunt 
recomandate două căni pe zi, dimineaţa şi seara, iar cura 

Este un ajutor de nepreţuit când, datorită imunodeficienţei, 
infecţiile fungice dau primele semne sau deja s-au instalat. 
Ingrediente: două linguri de muşeţel (30 g), o lingură de mentă 
(15 g), o lingură de cimbru (15 g) şi două linguriţe de 
scorţişoară (10 g). Se folosesc două linguriţe de amestec la o 
cană de apă clocotită. Pentru profilaxie este recomandată o cană 

neaţa, pe stomacul gol. Ca adjuvant în tratamentul in-
ţiilor, este necesar să consumăm trei căni pe zi, înainte de 
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Ulei de muşeţel şi mentă 

Este benefic mai ales pentru a reduce sensibilitatea căilor 
respiratorii superioare, principala “poartă” de intrare a viru
şi bacteriilor, punct vulnerabil al sistemului imunitar. 
Ingrediente: 40 g flori de muşeţel, uscate şi mărunţite, 20 g 
frunze de mentă uscate şi 300 ml ulei de măsline. Într
emailat se amestecă întâi plantele şi apoi se adaugă uleiul. 
Vasul se fierbe pe baie de aburi timp de 3 ore, vreme în care 
trebuie să completăm permanent apa care se eva
aflat direct pe flacăra aragazului. După acest interval, se lasă la 
răcit şi se strecoară. Uleiul trebuie păstrat în sticluţe mici, de 
culoare închisă, în locuri răcoroase. Doza optimă este de o 
linguriţă, de două ori pe zi, pe toată durata anotimpului rece.
Articol relatat de portalul formula-as.ro 

                      

Siminocul - planta MINUNE ce vindecă 
ficatul și rinichii 

        Înfloreşte din iunie, de la începutul verii, şi până înspre 
mijlocul toamnei.  

ubstanțele amare din compoziţie, că şi flavonoidele, fac 
din siminoc o plantă de neocolit în tratamentele naturiste 
şi cu proprietăţi terapeutice care au uimit până şi 

companiile producătoare de medicamente clasice. 
Siminocul este o plantă ierboasă frumoasă, cu flori rezistente şi 
galbene ca soarele, cunoscută în popor sub diferite denumiri: 
cireşar, flori de paie, iarbă flocoasă, imortele, mărgică, ochisori 
sau siminic. Numit ştiinţific Helichrysum arenarium, siminocul 
se foloseşte în tratarea unor boli ale aparatului digestiv, 
rezultate excelente constatându-se în hepatită, insuficientă 
hepatică, dischinezie biliară, inflamaţii ale vezicii biliare, 
colecistite cornice, hipoaciditate gastrică, tulburări digestive, 
helmintiază.  
De asemenea, simiocul ajută în ameliorarea durerilor reumatice 
şi artritice, în caz de guţă şi tulburări metabolice. 
Florilor de siminoc li se mai spune şi imortele pentru că îşi 
păstrează culoarea vie chiar şi după ce se usucă. Despre apariţia 
acestei flori pe pământ, legendă spune că, pe când Fecioara îl 
plângea pe Iisus răstignit, lângă piciorul Crucii a înflorit o 
buruiană, udată de lacrimile Mariei. Când l-a înmormântat pe 
Iisus, Maria a împodobit mormântul cu florile acelea galbene. 
Era siminocul, căruia, de atunci, i se mai spune 
nemuririi.  
Infuzia se prepară din 30 g flori uscate la un litru de apă 

S 
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i ales pentru a reduce sensibilitatea căilor 
re, principala “poartă” de intrare a viruşilor 

şi bacteriilor, punct vulnerabil al sistemului imunitar. 
Ingrediente: 40 g flori de muşeţel, uscate şi mărunţite, 20 g 

şi 300 ml ulei de măsline. Într-un vas 
tecă întâi plantele şi apoi se adaugă uleiul. 

Vasul se fierbe pe baie de aburi timp de 3 ore, vreme în care 
tăm permanent apa care se evaporă din vasul 

pă acest interval, se lasă la 
trat în sticluţe mici, de 

culoare închisă, în locuri răcoroase. Doza optimă este de o 
linguriţă, de două ori pe zi, pe toată durata anotimpului rece. 

lanta MINUNE ce vindecă 

 

Înfloreşte din iunie, de la începutul verii, şi până înspre 

ele amare din compoziţie, că şi flavonoidele, fac 
din siminoc o plantă de neocolit în tratamentele naturiste 

proprietăţi terapeutice care au uimit până şi 
companiile producătoare de medicamente clasice.  
Siminocul este o plantă ierboasă frumoasă, cu flori rezistente şi 

soarele, cunoscută în popor sub diferite denumiri: 
ocoasă, imortele, mărgică, ochisori 

sau siminic. Numit ştiinţific Helichrysum arenarium, siminocul 
se foloseşte în tratarea unor boli ale aparatului digestiv, 

se în hepatită, insuficientă 
maţii ale vezicii biliare, 

colecistite cornice, hipoaciditate gastrică, tulburări digestive, 

De asemenea, simiocul ajută în ameliorarea durerilor reumatice 
şi artritice, în caz de guţă şi tulburări metabolice.  

pune şi imortele pentru că îşi 
păstrează culoarea vie chiar şi după ce se usucă. Despre apariţia 
acestei flori pe pământ, legendă spune că, pe când Fecioara îl 
plângea pe Iisus răstignit, lângă piciorul Crucii a înflorit o 

a înmormântat pe 
Maria a împodobit mormântul cu florile acelea galbene. 

spune și floarea 

Infuzia se prepară din 30 g flori uscate la un litru de apă 

clocotită. Se infuzează zece minut
strecurătoare cât mai fină şi se bea câte o cană, de două, trei ori 
pe zi. În medicină populară, florile de siminoc se fierbeau în 
rachiu şi băutură se administra intern pentru stimularea secretiei 
gastrice, combaterea paraziţilor intestinali şi în diferite boli, 
precum gălbinare, guţă sau reumatism. Trebuie spus că 
siminocul nu are contraindicaţii şi nu interacţionează cu 
medicamentele.  
Pulberea de siminoc creşte secreţia biliară şi de suc gastric, 
scade colesterolul, diminuează spasmele create de bilă leneşă. 
Siminocul este, de asemenea, un bun diuretic, la nivelul 
aparatului urinar tratând retenţia de apă. După patru, cinci zile 
de folosire a infuziei, se constată creşterea presiunii sanguine şi 
o îmbunătăţire a stării generale a
Că remediu pentru rinichi se prepară o fiertură dintr
litru de lapte în care se pune o linguriţă de plantă. Amestecul se 
fierbe cinci minute după care se strecoară. Se pot bea două căni 
pe zi. Are efect diuretic şi ajută chiar ş
format la rinichi. Datorită proprietăţilor sale antialergice, 
antiinflamatorii şi astringente, siminocul se foloseşte şi pentru 
îngrijirea pielii, ajutând la îndepărtarea celulelor moarte şi 
curăţînd pielea în profunzime. Sub form
infuzie, preparată mai concentrat, dintr
cană de apă, siminocul ajută la vindecarea cicatricelor şi în 
tratamentul acneei, a dermatitelor şi furunculelor.
portalul frunza-verde.ro 

                      

Leguma care „mănâncă“ zahăr. Fasolea, 
duşmanul de temut al diabetului

       Această legumă este recomandată diabeticilor. deoarece 
are un indice glicemic scăzut, dar si carbohidraţi benefici, 
cu proteine slabe şi fibre solubile”, spune dr.
medic de familie din Călăraşi.  

e altfel, fasolea mai este cunoscută şi sub denumirea 
de “mâncător de zahăr”, pentru că este foarte bogată în 
fibre vegetale, care împiedică absorbţia zaharurilor şi 

reduc secreţia de insulină. Conţinutul bo
nutritive o face un produs alimentar foarte sănătos. Fasolea este 
o sursă de vitamina B, potasiu, seleniu, magneziu şi chiar 
calciu. Fasolea conţine o varietate de vitamine si minerale, 
inclusiv calciu, fosfor, potasiu, acid folic, magnezi
Calciul şi fosforul joacă un rol vital în sănătatea oaselor. 
Potasiul acţionează împreună cu sodiul pentru a menţine o 
tensiune arterială sănătoasă. Magneziul are mai multe scopuri în 
organism: susţine funcţiile musculare şi nervoase, menţine 
sistemul imunitar, se îngrijeşte de sănătatea oasel
tensiunii arteriale şi ajută la metabolizarea energiei. Fierul este 
o parte importantă a proteinelor de transport de oxigen în sânge 
şi promovează dezvoltarea celulelor. Recomandată anemicilor 
Boabele de fasole sunt surse concentrare de molibden, u

D
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clocotită. Se infuzează zece minute, se filtrează printr-o 
strecurătoare cât mai fină şi se bea câte o cană, de două, trei ori 
pe zi. În medicină populară, florile de siminoc se fierbeau în 
rachiu şi băutură se administra intern pentru stimularea secretiei 

intestinali şi în diferite boli, 
precum gălbinare, guţă sau reumatism. Trebuie spus că 
siminocul nu are contraindicaţii şi nu interacţionează cu 

Pulberea de siminoc creşte secreţia biliară şi de suc gastric, 
pasmele create de bilă leneşă. 

Siminocul este, de asemenea, un bun diuretic, la nivelul 
aparatului urinar tratând retenţia de apă. După patru, cinci zile 
de folosire a infuziei, se constată creşterea presiunii sanguine şi 
o îmbunătăţire a stării generale a organismului.  
Că remediu pentru rinichi se prepară o fiertură dintr-un sfert de 
litru de lapte în care se pune o linguriţă de plantă. Amestecul se 
fierbe cinci minute după care se strecoară. Se pot bea două căni 
pe zi. Are efect diuretic şi ajută chiar şi la eliminarea nisipului 
format la rinichi. Datorită proprietăţilor sale antialergice, 
antiinflamatorii şi astringente, siminocul se foloseşte şi pentru 
îngrijirea pielii, ajutând la îndepărtarea celulelor moarte şi 
curăţînd pielea în profunzime. Sub formă de comprese cu 
infuzie, preparată mai concentrat, dintr-o lingură de plantă la o 
cană de apă, siminocul ajută la vindecarea cicatricelor şi în 
tratamentul acneei, a dermatitelor şi furunculelor. Articol relatat de 

Leguma care „mănâncă“ zahăr. Fasolea, 
duşmanul de temut al diabetului 

Ionela STĂNILĂ  

Această legumă este recomandată diabeticilor. deoarece 
are un indice glicemic scăzut, dar si carbohidraţi benefici, 
cu proteine slabe şi fibre solubile”, spune dr. Daniela Stan, 

e altfel, fasolea mai este cunoscută şi sub denumirea 
de “mâncător de zahăr”, pentru că este foarte bogată în 
fibre vegetale, care împiedică absorbţia zaharurilor şi 

reduc secreţia de insulină. Conţinutul bogat de substanţe 
nutritive o face un produs alimentar foarte sănătos. Fasolea este 
o sursă de vitamina B, potasiu, seleniu, magneziu şi chiar 
calciu. Fasolea conţine o varietate de vitamine si minerale, 
inclusiv calciu, fosfor, potasiu, acid folic, magneziu şi fier. 
Calciul şi fosforul joacă un rol vital în sănătatea oaselor. 
Potasiul acţionează împreună cu sodiul pentru a menţine o 
tensiune arterială sănătoasă. Magneziul are mai multe scopuri în 
organism: susţine funcţiile musculare şi nervoase, menţine 
stemul imunitar, se îngrijeşte de sănătatea oaselor şi a 
tensiunii arteriale şi ajută la metabolizarea energiei. Fierul este 
o parte importantă a proteinelor de transport de oxigen în sânge 
şi promovează dezvoltarea celulelor. Recomandată anemicilor 
Boabele de fasole sunt surse concentrare de molibden, un 
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mineral mai puţin cunoscut, necesar pentru fabricarea unor 
enzime cu rol în detoxifierea organismului. Deoarece are un 
conţinut bogat de fibre, de proteine, glucide, fier, potasiu, 
seleniu şi de calciu, medicii o recomandă celor care au carenţă 
de fier, copiilor aflaţi în perioada de creştere şi persoanelor care 
sunt în convalescenţă. Deoarece are un indice glicemic foarte 
scăzut, diabeticii n-ar trebui să ignore acest aliment. Glucide 
bune În funcţie de soiul legumei, valoarea enegetică a boabelor 
uscate este de 200-250 kcal/ la 100 g. Un studiu recent al 
nutriţioniştilor europeni menţionează că glucidele conţinute în 
fasolea boabe fac parte din categoria glucidelor „bune,” care nu 
cresc glicemia, în comparaţie cu alimentele bogate în 
carbohidraţi (cum sunt fructele), care furnizează energie de 
scurtă durată. De asemenea, fasolea boabe este şi o sursă de 
vitamine (A, complexul B, C, E, K şi PP), de acid folic şi de 
enzime. În acelaşi timp, cercetările au scos la iveală şi faptul că, 
la consumatorii de fasole boabe, riscul de a face cancer la colon, 
la sân sau de a suferi de o boală cardiacă este redus. Fasolea 
uscată conţine fibre solubile şi insolubile. Prima categorie de 
fibre previne constipaţia, iar cele insolubile reduc nivelul 
grăsimilor din sânge. Secrete la fiert Pentru a îndepărta riscul 
balonării, boabele se pun la înmuiat cu opt ore înainte de 
fierbere. De asemenea, în timpul fierberii, sarea trebuie 
înlocuită cu o crenguţă de cimbru şi câteva boabe de piper 
negru. Prin adăugarea acestor condimente, fasolea va fi mai 
gustoasă, iar boabele vor rămâne pufoase. Fasolea uscată, o 
legumă importantă pentru menţinerea unei diete echilibrate, se 
asociază cu alimentele bogate în vitamina C (roşii, ţelină, 
morcovi, usturoi, praz şi pătrunjel). Fasolea albă c
antioxidanţi, substanţe benefice în lupta cu bolile şi menţinând o 
stare de bine. În acelaşi timp, dieta cu fasole boabe albă previne 
îmbătrânirea prematură a pielii, datorată de expunerea 
prelungită la soare.  

                      

Legătura dintre alimentație și sistemul 
imunitar 

 
         Din momentul nașterii, suntem expuși asaltului 
continuu al microbilor, al virușirilor și al altor agenți 
patogeni. Fără o apărare eficientă, foarte curând, via
ar încheia printr-o boală infecțioasă sau tumorală.

in fericire, de obicei așa ceva nu se petrece, deoarece 
suntem înzestrați cu numeroase mecanisme de apărare, 
cunoscute sub denumirea de sistemul imunitar. Acest 

sistem deține o uimitoare adaptabilitate, fiind în stare să 
producă un număr enorm de celule și de molecule, care îi pot 
recunoaște și distruge pe numeroșii invadatori. 
Sistemul imunitar este alcătuit din două compa
funcționale.  
Primul este acela al imunității înnăscute, cu care venim în lume 
și care reprezintă apărarea de bază împotriva bolilor. Imunitatea 
înnăscută reprezintă prima linie defensivă. Acest compartiment 
este alcătuit din bariere împotriva infecțiilor, ca de exemplu: 

D
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mineral mai puţin cunoscut, necesar pentru fabricarea unor 
enzime cu rol în detoxifierea organismului. Deoarece are un 
conţinut bogat de fibre, de proteine, glucide, fier, potasiu, 
seleniu şi de calciu, medicii o recomandă celor care au carenţă 

copiilor aflaţi în perioada de creştere şi persoanelor care 
sunt în convalescenţă. Deoarece are un indice glicemic foarte 

ar trebui să ignore acest aliment. Glucide 
bune În funcţie de soiul legumei, valoarea enegetică a boabelor 

250 kcal/ la 100 g. Un studiu recent al 
nutriţioniştilor europeni menţionează că glucidele conţinute în 
fasolea boabe fac parte din categoria glucidelor „bune,” care nu 
cresc glicemia, în comparaţie cu alimentele bogate în 

nt fructele), care furnizează energie de 
scurtă durată. De asemenea, fasolea boabe este şi o sursă de 
vitamine (A, complexul B, C, E, K şi PP), de acid folic şi de 
enzime. În acelaşi timp, cercetările au scos la iveală şi faptul că, 

le boabe, riscul de a face cancer la colon, 
la sân sau de a suferi de o boală cardiacă este redus. Fasolea 
uscată conţine fibre solubile şi insolubile. Prima categorie de 
fibre previne constipaţia, iar cele insolubile reduc nivelul 

crete la fiert Pentru a îndepărta riscul 
balonării, boabele se pun la înmuiat cu opt ore înainte de 
fierbere. De asemenea, în timpul fierberii, sarea trebuie 
înlocuită cu o crenguţă de cimbru şi câteva boabe de piper 

e, fasolea va fi mai 
gustoasă, iar boabele vor rămâne pufoase. Fasolea uscată, o 
legumă importantă pentru menţinerea unei diete echilibrate, se 
asociază cu alimentele bogate în vitamina C (roşii, ţelină, 
morcovi, usturoi, praz şi pătrunjel). Fasolea albă conţine 
antioxidanţi, substanţe benefice în lupta cu bolile şi menţinând o 
stare de bine. În acelaşi timp, dieta cu fasole boabe albă previne 
îmbătrânirea prematură a pielii, datorată de expunerea 

ție și sistemul 

șterii, suntem expuși asaltului 
și al altor agenți 

patogeni. Fără o apărare eficientă, foarte curând, viața ni s-
țioasă sau tumorală.  
șa ceva nu se petrece, deoarece 

ți cu numeroase mecanisme de apărare, 
ub denumirea de sistemul imunitar. Acest 

ține o uimitoare adaptabilitate, fiind în stare să 
și de molecule, care îi pot 

Sistemul imunitar este alcătuit din două compartimente 

ții înnăscute, cu care venim în lume 
și care reprezintă apărarea de bază împotriva bolilor. Imunitatea 
înnăscută reprezintă prima linie defensivă. Acest compartiment 

țiilor, ca de exemplu: 

tegumentele, membranele mucoase 
precum și din unele bariere chimice, ca interferonul și celulele 
de apărare natural killer (ucigașe naturale) și neutrofilele, care 
pot înghiți, devora și digera microorganis

 
 
Al doilea este compartimentul imunită
denumirea și de imunitate specifică, pentru că fabrică o anumită 
substanță cu acțiune specifică împotriva fiecărui agent patogen. 
Pentru aceasta este nevoie de informa
„memorate” de sistemul imunitar. Compartimentul imunită
dobândite este activat, adică intră în ac
imunitatea înnăscută nu e în stare să lupte cu succes împotriva 
agentului patogen. Sistemul imunității dobândite este alcătuit 
din celule speciale, numite limfocite B 
nenumărate substanțe chimice, anticorpi și citokine. Limfocitele 
T sunt apte să se lupte și direct, celulă contra celulă. 
În realitate, sistemul imunitar este mult mai complex, dar în 
acest articol vrem să subliniem în primul rând faptul că el este 
influențat de factorii de mediu și, prin stilul nostru de viață, îl 
putem ajuta să-și îndeplinească multiplele funcții, dar foarte 
ușor îl putem și frâna, trecând de partea dușmanilor noștri.
În timpul vieții intrauterine și în primele luni de viață, dar și 
ulterior, alimentația viitoarei mame și a nou
influențează mult dezvoltarea sistemul imunitar. Dar nu numai 
în copilărie modul de viață poate contribui la buna funcționare a 
sistemului imunitar; zincul, fierul, cuprul, seleniul, vitaminele, 
precum și proteinele și grăsimile vegetale joacă un rol esențial. 
Un exemplu: celulele aparținând sistemului imunitar pot fi 
lezate sau chiar distruse de radicalii liberi. În cursul proceselor 
de oxidare din organism iau naștere așa
foarte dăunători. Însă antioxidanții, cum sunt vitaminele E și C, 
precum și numeroasele substanțe vegetale secundare, pot 
neutraliza sau diminua leziunile produse de radicalii liberi. 
Deoarece acești compuși nocivi se produc mereu în organism, 
pentru o bună funcționare a celulelor din sistemul imunitar este 
foarte important să existe un echilibru între antioxidan
hrană și substanțele oxidante.  
Studii efectuate în numeroase țări arată că produsele ce
integrale, legumele, zarzavaturile și fructele scad frecvența 
bolilor canceroase. În special persoanele în vârstă au nevoie de 
un aport optim de nutrienți și de antioxidanți, pentru o bună 
funcționare a sistemului imunitar.  
Acum știm că numărul celulelor T scade o dată cu înaintarea în 
vârstă, motiv pentru care vârstnicii sunt mai susceptibili decât 
tinerii față de numeroase infecții, boli imune și canceroase. În 
același timp, formarea radicalilor liberi este mai mare la bătrâni, 
contribuind, cel puțin parțial, la frecvența mai mare a 
afecțiunilor amintite.  
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tegumentele, membranele mucoase și temperatura corpului, 
și din unele bariere chimice, ca interferonul și celulele 

șe naturale) și neutrofilele, care 
ți, devora și digera microorganismele. 

 

Al doilea este compartimentul imunității dobândite, ce poartă 
și de imunitate specifică, pentru că fabrică o anumită 

ță cu acțiune specifică împotriva fiecărui agent patogen. 
Pentru aceasta este nevoie de informații prealabile, care sunt 
„memorate” de sistemul imunitar. Compartimentul imunității 
dobândite este activat, adică intră în acțiune atunci când 
imunitatea înnăscută nu e în stare să lupte cu succes împotriva 

ții dobândite este alcătuit 
n celule speciale, numite limfocite B și T, care produc 

țe chimice, anticorpi și citokine. Limfocitele 
și direct, celulă contra celulă.  

În realitate, sistemul imunitar este mult mai complex, dar în 
rem să subliniem în primul rând faptul că el este 

țat de factorii de mediu și, prin stilul nostru de viață, îl 
și îndeplinească multiplele funcții, dar foarte 

șor îl putem și frâna, trecând de partea dușmanilor noștri. 
și în primele luni de viață, dar și 

ția viitoarei mame și a nou-născutului 
țează mult dezvoltarea sistemul imunitar. Dar nu numai 

ță poate contribui la buna funcționare a 
; zincul, fierul, cuprul, seleniul, vitaminele, 

și proteinele și grăsimile vegetale joacă un rol esențial.  
ținând sistemului imunitar pot fi 

lezate sau chiar distruse de radicalii liberi. În cursul proceselor 
ștere așa-numiții radicali liberi, 
ții, cum sunt vitaminele E și C, 

și numeroasele substanțe vegetale secundare, pot 
neutraliza sau diminua leziunile produse de radicalii liberi. 

și nocivi se produc mereu în organism, 
ționare a celulelor din sistemul imunitar este 

foarte important să existe un echilibru între antioxidanții din 

țări arată că produsele cerealiere 
și fructele scad frecvența 

bolilor canceroase. În special persoanele în vârstă au nevoie de 
ți și de antioxidanți, pentru o bună 

elulelor T scade o dată cu înaintarea în 
vârstă, motiv pentru care vârstnicii sunt mai susceptibili decât 

ță de numeroase infecții, boli imune și canceroase. În 
și timp, formarea radicalilor liberi este mai mare la bătrâni, 

țin parțial, la frecvența mai mare a 



 

        167167167167                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

Numeroasele reclame, pornind din interese pur comerciale, 
încearcă să convingă populația de foloasele suplimentării cu 
antioxidanți și cu vitamine sub forma tabletelor. Așa ceva este 
cu totul inutil, uneori putând fi chiar dăunător. Nicio pilulă nu 
poate oferi ceea ce a așezat Creatorul în fructe, zarzavaturi, 
legume și cereale.  
În afara vitaminelor, mai există o serie întreagă de substan
bioactive, cel puțin la fel de importante pentru sănă
Lumea plantelor furnizează un număr impresionant de substan
active, așa-numitele substanțe vegetale secundare, care, printre 
altele, au o puternică acțiune anticancerigenă. Iată câteva 
exemple:  
- Licopenul din roșii, cu o puternică acțiune anticancerigenă, în 
special împotriva neoplasmului de prostată. Efectul protector 
începe cu 6 mg/zi.
O roșie mijlocie conține 3 mg. Se pare că licopenul din roșiile 
fierte e și mai bine utilizat. Un pahar de suc de roșii conține 
între 15 și 30 mg.  
- Glucosinatele din ridichi, varză, conopidă, năsturel ajută 
sistemul imunitar în combaterea infecțiilor și a cancerului. 
- Fitoestrogenele din soia, cereale, semințe de in și toate soiurile 
de varză și de conopidă, inclusiv broccoli, au o acțiune 
protectoare împotriva neoplaziilor în care există 
componentă hormonală, ca în cancerele de sân, uter 
dar și în cel de colon. 
 
- Fitosterinele, care se găsesc în semințele de floarea
nuci, alune, susan, scad riscul cancerului de intestin gro
Flavonoidele, care se găsesc în coaja fructelor 
zarzavaturilor de culoare roșie, galbenă și violet, în cireșe, 
vișine, fragi, căpșuni, mure, afine, mere, varză, sfeclă roșie, 
cartofi, ardei și ceapă, favorizează lupta împotriva infecțiilor și 
a tumorilor. Fenolii, care se găsesc în tărâțele cerealelor și în 
nuci, împiedică dezvoltarea bacteriilor și a virusurilor, au o 
acțiune antioxidantă și un efect protector împotriva infarctului 
miocardic.  
- Inhibitorii de proteaze din nuci, alune, cereale 
efect bun în prevenirea cancerului.  
- Saponinele, care se găsesc în păstăioase – fasole, mazăre, soia, 
năut –, scad riscul neoplasmului de intestin gros.
- Sulfidele, în cantități mari în usturoi, ceapă, praz, inhibă 
creșterea tumorală și protejează împotriva speciilor reactive de 
oxigen.  
- Terpenele, substanțe aromatice din țelină, mentă, chimen, scad 
riscul tumorilor maligne.  
Marile deosebiri între morbiditatea și mortalitatea prin cancerele 
de prostată, sân și intestin gros, între populațiile cu un risc mare, 
ca cele din Statele Unite, Elveția și Anglia, și cele din Asia, cu 
un risc mic, se datorează în primul rând deosebirilor în ceea ce 
privește consumul de grăsimi animale și de produse de soia. 
Izoflavonele genistein, daidzein și glicitein, inhibitorii de 
proteaze, inozitol, hexafosfatul (acidul fitic), lignanele, 
fitosterolii și saponinele, care se găsesc în foarte multe vegetale, 
însă într-o concentrație mai mare în soia, inhibă carcinogeneza. 
De exemplu, izoflavonele frânează proliferarea multor tipuri de 
celule canceroase, favorizând moartea lor și împiedicând 
formarea de noi vase de sânge, necesare dezvoltării tumorilor. 
Metastazele, adică răspândirea celulelor maligne de la tumoarea 
primară la organe aflate la distanță, cu dezvolt
secundare, constituie aspectul cel mai teribil al cancerului. Cu 
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Numeroasele reclame, pornind din interese pur comerciale, 
ția de foloasele suplimentării cu 

ți și cu vitamine sub forma tabletelor. Așa ceva este 
inutil, uneori putând fi chiar dăunător. Nicio pilulă nu 

șezat Creatorul în fructe, zarzavaturi, 

În afara vitaminelor, mai există o serie întreagă de substanțe 
țin la fel de importante pentru sănătatea noastră. 

Lumea plantelor furnizează un număr impresionant de substanțe 
țe vegetale secundare, care, printre 
țiune anticancerigenă. Iată câteva 

e anticancerigenă, în 
special împotriva neoplasmului de prostată. Efectul protector 
începe cu 6 mg/zi. 

șie mijlocie conține 3 mg. Se pare că licopenul din roșiile 
și mai bine utilizat. Un pahar de suc de roșii conține 

cosinatele din ridichi, varză, conopidă, năsturel ajută 
țiilor și a cancerului.  
țe de in și toate soiurile 

și de conopidă, inclusiv broccoli, au o acțiune 
împotriva neoplaziilor în care există și o 

componentă hormonală, ca în cancerele de sân, uter și prostată, 

țele de floarea-soarelui, 
nuci, alune, susan, scad riscul cancerului de intestin gros. 
Flavonoidele, care se găsesc în coaja fructelor și a 

șie, galbenă și violet, în cireșe, 
șine, fragi, căpșuni, mure, afine, mere, varză, sfeclă roșie, 

și ceapă, favorizează lupta împotriva infecțiilor și 
țele cerealelor și în 

și a virusurilor, au o 
țiune antioxidantă și un efect protector împotriva infarctului 

Inhibitorii de proteaze din nuci, alune, cereale și cartofi au un 

fasole, mazăre, soia, 
, scad riscul neoplasmului de intestin gros. 

ți mari în usturoi, ceapă, praz, inhibă 
tejează împotriva speciilor reactive de 

țe aromatice din țelină, mentă, chimen, scad 

și mortalitatea prin cancerele 
iile cu un risc mare, 

ția și Anglia, și cele din Asia, cu 
un risc mic, se datorează în primul rând deosebirilor în ceea ce 

ște consumul de grăsimi animale și de produse de soia.  
tein, inhibitorii de 

proteaze, inozitol, hexafosfatul (acidul fitic), lignanele, 
și saponinele, care se găsesc în foarte multe vegetale, 

ție mai mare în soia, inhibă carcinogeneza. 
rarea multor tipuri de 

și împiedicând 
formarea de noi vase de sânge, necesare dezvoltării tumorilor.  
Metastazele, adică răspândirea celulelor maligne de la tumoarea 

ță, cu dezvoltarea tumorilor 
secundare, constituie aspectul cel mai teribil al cancerului. Cu 

tot progresul tehnicilor chirurgicale 
adjuvante, metastazele sunt cauza principală a prognosticului 
nefavorabil și a deceselor în bolile neoplazice. Studii 
demonstrat că hrănirea animalelor de laborator cu produse de 
soia scade apariția și dezvoltarea metastazelor. 
În sfârșit, în multe boli în care este implicat aparatul 
cardiovascular, ca hipertensiunea arterială, diabetul 
ateroscleroza, există o diminuare a relaxării, a dilatării vasculare 
la diferite substanțe vasodilatatoare. Polifenolii din diferite 
vegetale, fructe și nuci favorizează relaxarea vasculară 
dependentă de endoteliu, prin creșterea producției de oxid nitric, 
contribuind astfel la scăderea mortalită
cardiovasculare.  
                      

Cum să gătești ca să păstrezi valoarea 
nutritivă a alim

 
           La prepararea obișnuită a hranei, cea mai mare parte 
din valoarea nutritivă se pierde. Este vorba mai ales despre 
complexul vitaminelor B și vitamina C (cea mai instabilă), 
care se pierd din cauza pregătirii și păstrării improprii.

ructele și legumele acoperă peste 90% din necesarul de 
vitamina C. Cei patru agenți care distrug elementele 
nutritive sunt aerul, apa, căldura 

 

 
Ce puteți face? 
1. La gătit folosiți cât mai puțină apă. 
2. Lăsați apa să fiarbă cel puțin un minut 
alimentele. 
3. Fierbeți numai la foc mic. 
4. Păstrați ceea ce rămâne ca bază pentru sosuri sau supe.
5. Tăiați legumele în bucăți mari, uniforme, chiar înainte de a le 
găti. De câte ori este posibil, nu înlătura
cât bucățile sunt mai mici, cu atât suprafața expusă este mai 
mare, iar procentul de pierdere va crește.
6. Gătiți cât mai puțin. Serviți legumele fragede și crocante, nu 
îmbibate cu apă sau răscoapte. Se fierb numai cât să se 
frăgezească. 
7. Serviți mâncarea imediat după ce a fost preparată. Nu o 
caldă multă vreme. Planificați mesele astfel încât să reîncălziți 
mâncarea cât mai rar. Ceea ce a rămas se acoperă bine (ermetic, 
dacă se poate) și se păstrează la frigider.
8. În timpul gătitului, vasul va fi acoperit.
9. Nu adăugați bicarbonat se sodiu, pentru că distruge vitamina 
C și, parțial, complexul vitaminelor B. 

F
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10. Legumele și fructele bogate în vitamina C nu se fierb în 
vase de cupru sau de fier. 
11. Legumele și fructele proaspete se păstrează î
prepară doar înainte de masă. Nu le lăsați la aer sau în apă mai 
mult decât este necesar. Cele scoase din congelator nu se 
dezgheață, se pun direct în apa care fierbe. 
12. Sucurile de legume și fructe se consumă imediat după 
preparare. Dacă nu este posibil, se păstrează acoperite (ermetic, 
dacă se poate) și la rece. Nu le lăsați să intre în contact cu aerul.
13. Sarea și condimentele se adaugă numai la final. Laptele 
vegetal se pune, de asemenea, peste legumele fierbin
fierbe. 
14. Toate legumele fără amidon ar trebui consumate numai în 
stare crudă, proaspete. 
Cele mai bune procedee de gătit sunt cele fără apă 
prepararea la aburi, pentru că permit păstrarea proprietă
conținutului de vitamine. În plus, nu este necesar să amesteca
permanent. 
Cartofii copți sau gătiți la aburi, de exemplu, sunt foarte gustoși. 
Sunt uscați, ușor de zdrobit, cu o aromă apetisantă.
Spanacul se poate găti la abur cu rezultate excelente.
                      

Premiul Nobel 2016: savantul Yoshinori 
Ohsumi a dovedit ca postul este benefic 

pentru organism 
 

Yoshinori Ohsumi

        Cercetătorul japonez Yoshinori Ohsumi a câştigat 
premiul Nobel pentru medicină pe 2016 pentru 
”descoperirea mecanismelor autofage”, potrivit Comitetului 
Nobel, reunit, luni, la sediul Institutului Karolinska din 
Stockholm. 

aureatul premiului Nobel pentru medicină din acest an a 
descoperit mecanismele care determină ”autofagia”, un 
proces fundamental pentru degradarea şi reciclarea 

componentelor celulare, se afirmă în comunicatul oficial al 
Comitetului Nobel. Termenul ”autofagie” îşi are originea în 
cuvintele greceşti ”auto” (”de la sine”) şi ”phagein” (”a 
mânca”). Prin urmare, ”autofagie” înseamnă consumarea 
propriilor ţesuturi de către un organism. Acest concept a 
apărut în anii 1960, după ce oamenii de ştiinţă au remarcat că 
celulele vii pot să îşi distrugă propriile componente, 
înconjurându-le cu membrane, formând vezicule în forma unor 
saci microscopici, care sunt apoi transportaţi în compartimentul 
de reciclare - denumit ”lipozom” -, unde aceştia sunt 
descompuşi. Într-o serie de experimente desfăşurate la începutul 
anilor 1990, cercetătorul japonez Yoshinori Ohsumi a folosit 
drojdia de panificaţie, pentru a identifica genele esenţiale în 
procesul de autofagie. Apoi, savantul nipon a descoperit 
mecanismele din spatele autofagiei în cazul drojdiei şi a 
demonstrat că un mecanism similar, dar mai sofisticat, este 
folosit şi de celulele umane. Cercetările lui Yoshinori Ohsumi 
au condus la descoperirea unei noi paradigme a felului în care 
celulele îşi reciclează conţinutul. Descoperirile sale au deschis 
calea spre o înţelegere mai bună a importanţei fundamentale pe 

L
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) şi ”phagein” (”a 
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Acest concept a 

apărut în anii 1960, după ce oamenii de ştiinţă au remarcat că 
celulele vii pot să îşi distrugă propriile componente, 

le cu membrane, formând vezicule în forma unor 
saci microscopici, care sunt apoi transportaţi în compartimentul 

, unde aceştia sunt 
o serie de experimente desfăşurate la începutul 
ătorul japonez Yoshinori Ohsumi a folosit 

drojdia de panificaţie, pentru a identifica genele esenţiale în 
procesul de autofagie. Apoi, savantul nipon a descoperit 
mecanismele din spatele autofagiei în cazul drojdiei şi a 

dar mai sofisticat, este 
Cercetările lui Yoshinori Ohsumi 

au condus la descoperirea unei noi paradigme a felului în care 
celulele îşi reciclează conţinutul. Descoperirile sale au deschis 

rtanţei fundamentale pe 

care autofagia o are în multe procese fiziologice, precum 
adaptarea organismului la înfometare sau reacţia la infecţie
Mutaţiile genelor autofage pot să provoace diverse afecţiuni, iar 
procesul autofagic este implicat în mai multe 
cancerul şi maladiile neurologice. 

Descoperirea laureatului ne dovedeşte că înfometarea 
organismului şi postirea sunt de un real folos, organismul într
adevăr se curăţa. Confirmat de către Comitetul Nobel.

Yoshinori Ohsumi, 71 de ani, este p
Cercetare Frontier din cadrul Institutului Tehnologic din Tokyo.

                      

Aflaţi cum vă puteţi întări memoria 
stimulând neurogeneza la orice vârstă

 
 
              Cercetătorii ne sugerează câteva obiceiuri pe care le 
putem adopta pentru a ne asigura că vom avea o memorie 
bună chiar şi la o vârstă înaintată. 

n trecut, experţii în medicină credeau 
mai poate dezvolta celule noi sau, mai exact, celule nervoase 
noi, adică neuroni. Procesul de generare a celulelor nervoase 

noi, cunoscut drept neurogeneză, părea să fie rezervat doar 
tinerilor. 

Din fericire, acum ştim că lucrurile nu
adevărat că neurogeneza culminează în primii ani de viaţă şi 
intră într-un declin semnificativ pe măsură ce înaintăm în 
vârstă, totuşi procesul generării de noi neuroni continuă.
De fapt, creierul adult generează sute de celule nervoas
fiecare zi, iar acestea sunt produse într
este strâns legată de memorie, învăţare, dispoziţie interioară şi 
emoţii – hipocampul. Prin urmare, se pare că avem şansa de a 
ne remedia memoria pe măsură ce îmbătrânim 
adevărat! 

Potrivit lui Jonas Frisen, de la Karolinska Institutet
creierul adult produce zilnic, în hipocamp, un număr estimat de 
700 de neuroni noi. Dat fiind faptul că un creier uman este 
alcătuit din miliarde de neuroni, 700 de celule n
par să constituie un aport semnificativ.

Totuşi, după cum a subliniat dr. Sandrine Thuret, cercetător 
principal şi conferenţiar specializat în studii privind celulele 

Î

MedicinMedicinMedicinMedicină    naturistnaturistnaturistnaturistă    

Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017 

care autofagia o are în multe procese fiziologice, precum 
adaptarea organismului la înfometare sau reacţia la infecţie. 
Mutaţiile genelor autofage pot să provoace diverse afecţiuni, iar 
procesul autofagic este implicat în mai multe boli, precum 

 

Descoperirea laureatului ne dovedeşte că înfometarea 
organismului şi postirea sunt de un real folos, organismul într-
adevăr se curăţa. Confirmat de către Comitetul Nobel. 

Yoshinori Ohsumi, 71 de ani, este profesor la Centrul de 
Cercetare Frontier din cadrul Institutului Tehnologic din Tokyo. 

întări memoria 
stimulând neurogeneza la orice vârstă 

Cercetătorii ne sugerează câteva obiceiuri pe care le 
putem adopta pentru a ne asigura că vom avea o memorie 

n trecut, experţii în medicină credeau că un creier adult nu 
mai poate dezvolta celule noi sau, mai exact, celule nervoase 
noi, adică neuroni. Procesul de generare a celulelor nervoase 

noi, cunoscut drept neurogeneză, părea să fie rezervat doar 

Din fericire, acum ştim că lucrurile nu stau aşa. Deşi este 
adevărat că neurogeneza culminează în primii ani de viaţă şi 

un declin semnificativ pe măsură ce înaintăm în 
vârstă, totuşi procesul generării de noi neuroni continuă. 
De fapt, creierul adult generează sute de celule nervoase noi în 
fiecare zi, iar acestea sunt produse într-o zonă a creierului care 
este strâns legată de memorie, învăţare, dispoziţie interioară şi 

hipocampul. Prin urmare, se pare că avem şansa de a 
ne remedia memoria pe măsură ce îmbătrânim – veşti bune cu 

Karolinska Institutet din Suedia, 
creierul adult produce zilnic, în hipocamp, un număr estimat de 
700 de neuroni noi. Dat fiind faptul că un creier uman este 
alcătuit din miliarde de neuroni, 700 de celule nervoase noi nu 
par să constituie un aport semnificativ. 

Totuşi, după cum a subliniat dr. Sandrine Thuret, cercetător 
principal şi conferenţiar specializat în studii privind celulele 
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stem neurale, de la Kings College din Londra, „
de 50 de ani, toţi ne vom fi schimbat neuronii cu care ne
născut în acea structură [hipocamp], cu neuroni generaţi la 
maturitate”. 

Din moment ce creierul adult are această abilitate de a genera 
celule noi, ne vin imediat în minte două întrebări cruciale:
- Care dintre activităţile sau comportamentele noastre pot 
perturba neurogeneza? 

- Cum putem încuraja neurogeneza pentru a ameliora astfel 
memoria, învăţarea, dispoziţia interioară şi sănătatea 
emoţională? 

Răspunsurile la aceste două întrebări implică în cea mai ma
parte alegerile privind modul de viaţă, dar includ de asemenea 
şi problemele de sănătate. De exemplu, Thuret a explicat cum 
cercetările au arătat că depresia este asociată cu producţia 
scăzută de neuroni. Totuşi, tratarea depresiei cu antidepresive 
poate mări producţia de celule nervoase noi, contribuind în 
acelaşi timp la declinul simptomelor depresiei. 

De asemenea, pacienţii bolnavi de cancer, trataţi pentru această 
afecţiune, deseori se plâng de depresie chiar şi după ce cancerul 
a fost vindecat, şi asta se petrece pentru că tratamentul 
împotriva cancerului, inclusiv radioterapia, poate avea un efect 
negativ semnificativ asupra neurogenezei. Totuşi, cu timpul, 
generarea de celule nervoase noi poate reîncepe. 

Abordând un aspect mult mai practic, dr. Thuret prezintă câţiva 
factori ai stilului de viaţă cotidian pe care îi puteţi schimba sau 
adopta şi care pot facilita producţia de celule nervoase noi şi 
ameliorarea memoriei: 

Dormiţi suficient. Şapte sau opt ore dormite cu regularitate 
susţin producţia de celule nervoase noi, în timp ce prea puţin 
somn descurajează neurogeneza. 

Gestionaţi stresul. Stresul scăpat de sub control perturbă 
producţia de neuroni noi. Fie că vorbim de respiraţie profundă, 
meditaţie, yoga, tai chi, relaxare progresivă sau altă metod
sănătoasă de reducere a stresului, practicaţi-o cu regularitate.

Învăţaţi în continuare. Continuaţi să vă antrenaţi creierul 
învăţând lucruri noi. Fie că învăţaţi din hobby-
diferite cursuri, o limbă străină nouă sau cum să cântaţi la un 
instrument muzical – toate acestea stimulează producţia de 
neuroni. 

Bucuraţi-vă de exerciţiile de aerobic. Thuret a folosit 
alergarea ca exemplu de exerciţiu care s-a demonstrat că susţine 
neurogeneza, dar orice exerciţiu aerobic va fi probabil benefic.

Restricţionaţi aportul de calorii. S-a demonstrat că reducerea 
aportului de calorii cu 20-30% intensifică producţia de celule 
nervoase noi. O analiză din 2013, privind impactul 
restricţionării caloriilor asupra neurogenezei, nota că „
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Răspunsurile la aceste două întrebări implică în cea mai mare 
parte alegerile privind modul de viaţă, dar includ de asemenea 
şi problemele de sănătate. De exemplu, Thuret a explicat cum 
cercetările au arătat că depresia este asociată cu producţia 
scăzută de neuroni. Totuşi, tratarea depresiei cu antidepresive 
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afecţiune, deseori se plâng de depresie chiar şi după ce cancerul 

sta se petrece pentru că tratamentul 
împotriva cancerului, inclusiv radioterapia, poate avea un efect 
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ret prezintă câţiva 
factori ai stilului de viaţă cotidian pe care îi puteţi schimba sau 
adopta şi care pot facilita producţia de celule nervoase noi şi 

Şapte sau opt ore dormite cu regularitate 
elule nervoase noi, în timp ce prea puţin 

Stresul scăpat de sub control perturbă 
producţia de neuroni noi. Fie că vorbim de respiraţie profundă, 
meditaţie, yoga, tai chi, relaxare progresivă sau altă metodă 

o cu regularitate. 

Continuaţi să vă antrenaţi creierul 
-uri sau urmând 

diferite cursuri, o limbă străină nouă sau cum să cântaţi la un 
toate acestea stimulează producţia de 

Thuret a folosit 
a demonstrat că susţine 

neurogeneza, dar orice exerciţiu aerobic va fi probabil benefic. 

a demonstrat că reducerea 
30% intensifică producţia de celule 

nervoase noi. O analiză din 2013, privind impactul 
restricţionării caloriilor asupra neurogenezei, nota că „restricţia 

calorică este singura intervenţie non
mod sigur durata de viaţă şi durata de sănătate optimă în 
rândul mai multor organisme”. Este important totuşi să evitaţi 
malnutriţia atunci când reduceţi aportul de calorii.

Urmăriți să postiţi periodic. Există mai multe abordări ale 
postului periodic şi un număr de studii care au analizat diferite 
metode. O metodă, care este probabil prea severă pentru multe 
persoane, ar fi să postiţi o dată la două zile. Alta ar fi să postiţi o 
zi pe săptămână sau la fiecare zece zile.

O altă metodă ar fi să consumaţi un număr optim de calorii în 
unele zile, iar apoi, în zilele de restric
semnificativ aportul caloric la circa 500
Abstinenţa periodică de la mâncare poate merge mână în 
cu restricţia calorică, cu toate că experţii tind să creadă că 
metoda postului este mai bună pentru neurogeneză.

Concentraţi-vă atenţia pe alimente „pentru creier”.
Consumul alimentelor bogate în flavonoide (precum afinele sau 
ciocolata neagră) şi acizi graşi Omega
seminţele de in, seminţele de chia, uleiul de arahide, uleiul de 
nucă) stimulează neurogeneza, în timp ce o dietă bogată în 
grăsimi saturate sau una care include alcool va diminua 
producţia de celule nervoase noi. 

Alegeţi să mestecaţi. Un studiu japonez a sugerat că alimentele 
care trebuie mestecate mai mult timp, precum cele crocante, 
ajută neurogeneza pe când o dietă cu alimente moi o poate 
împiedica. 

Gingko biloba. Cercetările ştiinţifice recente au arătat că 
frunzele de gingko biloba stimulează producerea de celule 
nervoase noi. Aşadar consumul preparatelor naturale din frunze 
de gingko biloba va ajuta neurogeneza. 

În concluzie, este întru totul posibil să producem în continuare 
celule nervoase noi pe măsură ce înaintăm în vârstă. Dacă ne 
însuşim unele modificări ale stilului de viaţă, putem combate în 
mod eficient îmbătrânirea şi pierderea memoriei şi ne putem 
îmbunătăţi calitatea vieţii. 

                      

Cum să te împrieteneşti cu un arbore
 

Prof. George BIANU 
  
       Alege un arbore care te atrage spontan, pe care îl vezi 
mereu în drumul spre serviciu sau în zona unde loc

propie-te de el cu bunătate. Urmăreşte să
intuitiv, empatic, telepatic. Vorbeşte
îmbrăţişează-l. Aşază-te lângă el. Îi transmiţi că eşti 

afectuos şi nu ai de gând să-i faci niciun rău. Vizitează
ca pe o fiinţă dragă, pe care simţi nevoia s
bucuria ta, ai să percepi cum între voi se naşte încet
prietenie trainică şi sublimă. De fiecare dată când te apropii de 
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mod sigur durata de viaţă şi durata de sănătate optimă în 

”. Este important totuşi să evitaţi 
malnutriţia atunci când reduceţi aportul de calorii. 

ă mai multe abordări ale 
postului periodic şi un număr de studii care au analizat diferite 
metode. O metodă, care este probabil prea severă pentru multe 
persoane, ar fi să postiţi o dată la două zile. Alta ar fi să postiţi o 

zece zile. 

O altă metodă ar fi să consumaţi un număr optim de calorii în 
unele zile, iar apoi, în zilele de restricții alimentare, să reduceţi 
semnificativ aportul caloric la circa 500-600 de calorii. 
Abstinenţa periodică de la mâncare poate merge mână în mână 
cu restricţia calorică, cu toate că experţii tind să creadă că 
metoda postului este mai bună pentru neurogeneză. 

vă atenţia pe alimente „pentru creier”. 
Consumul alimentelor bogate în flavonoide (precum afinele sau 

zi graşi Omega-3 (de exemplu uleiul din 
seminţele de in, seminţele de chia, uleiul de arahide, uleiul de 
nucă) stimulează neurogeneza, în timp ce o dietă bogată în 
grăsimi saturate sau una care include alcool va diminua 

Un studiu japonez a sugerat că alimentele 
care trebuie mestecate mai mult timp, precum cele crocante, 
ajută neurogeneza pe când o dietă cu alimente moi o poate 

Cercetările ştiinţifice recente au arătat că 
ele de gingko biloba stimulează producerea de celule 

nervoase noi. Aşadar consumul preparatelor naturale din frunze 
de gingko biloba va ajuta neurogeneza.  

În concluzie, este întru totul posibil să producem în continuare 
aintăm în vârstă. Dacă ne 

însuşim unele modificări ale stilului de viaţă, putem combate în 
mod eficient îmbătrânirea şi pierderea memoriei şi ne putem 

Cum să te împrieteneşti cu un arbore 

Prof. George BIANU – București 

Alege un arbore care te atrage spontan, pe care îl vezi 
mereu în drumul spre serviciu sau în zona unde locuieşti.  

te de el cu bunătate. Urmăreşte să-l simţi 
intuitiv, empatic, telepatic. Vorbeşte-i, atinge-l şi 

te lângă el. Îi transmiţi că eşti 
i faci niciun rău. Vizitează-l mereu, 

gă, pe care simţi nevoia s-o revezi. Spre 
bucuria ta, ai să percepi cum între voi se naşte încet-încet o 
prietenie trainică şi sublimă. De fiecare dată când te apropii de 
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el, trăieşti cu încântare starea de intensă afecţiune pe care ţi
transmite empatic. 
  
Îi percepi extraordinara energie vitală care îl animă subtil. În 
această fază, dacă îi vei mângâia scoarţa, ramurile, frunzele sau 
florile, o să-l simţi fericit ca un copil sau un prieten foarte bun. 
Dacă tu eşti vreodată trist, ai să descoperi, în mod
doar gândindu-te la el, tristeţea dispare ca prin farmec. Alteori, 
fără să vă aflaţi alături, îl percepi – el poate fi trist, iar tu fericit 
– atunci tu vei fi cel care îi modifică starea, cuprinzându
îmbrăţişare chiar nevăzută, doar cu sufletul. 
  
Este o comuniune empatică euforică pe care o poţi învăţa. În 
felul acesta se va amplifica gradat în tine sentimentul 
dumnezeiesc al interdependenţei care se manifestă în întreaga 
Creaţie. Acest gen de dialog afectiv cu un arbore îţi trezeşt
armonizează centrul subtil de forţă Anahata Chakra. Astfel vei 
reuşi să empatizezi cu energiile extrem de pure ale iubirii 
manifestate în natură. 
  

  
„Am avut o bursă de studii în China şi un an de zile am locuit în 
apropierea unui templu foarte vechi. Era locul unde îmi plăcea 
să merg când aveam timp liber, să mă reculeg. Chiar la câţiva 
metri de clădirea misterioasă era un arbore mai înalt decât 
acoperişul şi atât de mare, încât cinci oameni nu
cuprinde. Tulpina lui avea la poale o pantă mult îmblânzită, aşa 
că mă aşezam de fiecare dată pe el, ca într-un fotoliu foarte 
spaţios. Închideam ochii şi mă scufundam pur şi simplu în 
braţele lui de energie. Bătrânul ginko biloba a fost iubitul meu. 
Tot ceea ce venea dinspre el era uriaş – duioşia, 
soare, bucuria de a se ridica cu toate sevele până sus, departe! 
Am trăit stări de fericire explozivă, senină, tăcută, tandră, 
fremătătoare. De fiecare dată când mergeam să
descopeream alte nuanţe şi simţeam că este o comunicar
profundă. Am plecat demult din oraşul chinez unde se află cel 
mai iubit arbore din viaţa mea. Dar visez uneori că sunt acolo 
şi mă ţine în braţele lui gigantice. Mă trezesc cu inima plină. 
Ştiu că nici el nu m-a uitat.” (Mihaela O., Bucureşti)
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el, trăieşti cu încântare starea de intensă afecţiune pe care ţi-o 

Îi percepi extraordinara energie vitală care îl animă subtil. În 
această fază, dacă îi vei mângâia scoarţa, ramurile, frunzele sau 

l simţi fericit ca un copil sau un prieten foarte bun. 
Dacă tu eşti vreodată trist, ai să descoperi, în mod obiectiv, că 

te la el, tristeţea dispare ca prin farmec. Alteori, 
el poate fi trist, iar tu fericit 

atunci tu vei fi cel care îi modifică starea, cuprinzându-l într-o 

Este o comuniune empatică euforică pe care o poţi învăţa. În 
felul acesta se va amplifica gradat în tine sentimentul 
dumnezeiesc al interdependenţei care se manifestă în întreaga 
Creaţie. Acest gen de dialog afectiv cu un arbore îţi trezeşte şi 
armonizează centrul subtil de forţă Anahata Chakra. Astfel vei 
reuşi să empatizezi cu energiile extrem de pure ale iubirii 

 

Am avut o bursă de studii în China şi un an de zile am locuit în 
hi. Era locul unde îmi plăcea 

să merg când aveam timp liber, să mă reculeg. Chiar la câţiva 
metri de clădirea misterioasă era un arbore mai înalt decât 
acoperişul şi atât de mare, încât cinci oameni nu-l puteau 

ult îmblânzită, aşa 
un fotoliu foarte 

spaţios. Închideam ochii şi mă scufundam pur şi simplu în 
braţele lui de energie. Bătrânul ginko biloba a fost iubitul meu. 

duioşia, forţa, setea de 
soare, bucuria de a se ridica cu toate sevele până sus, departe! 
Am trăit stări de fericire explozivă, senină, tăcută, tandră, 
fremătătoare. De fiecare dată când mergeam să-l întâlnesc, 
descopeream alte nuanţe şi simţeam că este o comunicare vie, 
profundă. Am plecat demult din oraşul chinez unde se află cel 
mai iubit arbore din viaţa mea. Dar visez uneori că sunt acolo 
şi mă ţine în braţele lui gigantice. Mă trezesc cu inima plină. 

.” (Mihaela O., Bucureşti). 

                      

Câteva sfaturi inspiratoare şi pline de bun
simţ pentru femeile care aspiră să aibă 

parte de cât mai multă
 

 

... înţelegere, satisfacţie şi împlinire în cadrul vieţii lor 
amoroase (de cuplu) 

ncă din cele mai vechi timpuri, femeia a reprezentat idealul 
de frumuseţe, gingăşie, puritate, sensibilitate şi rafinament. 
De aceea, ea este simbolul senzuali

simbolul celor mai alese virtuţi ale naturii feminine celei 
misterioase: capacitatea de a manifesta un eros sublim, care 
spiritualizează fiinţa, întruchipând partea cea mai elevată a 
sufletului omenesc şi îmbinând într-
creatoare a vieţii şi puterea de origine divină a dăruirii 
necondiţionate. 

În acest sens, absolut toate culturile omenirii păstrează 
puţin în unele doctrine filosofice sau în creaţiile folclorului 
imaginea Marii Zeiţe Mame, venerată 
sa în diverse ipostaze, una dintre cele mai frecvente fiind aceea 
de păstrătoare a valorilor morale şi spirituale, şi, implicit, aceea 
de iniţiatoare. 

În zilele noastre, feminitatea este înţeleasă ca un set de atribute, 
comportamente și roluri asociate femeilor sau, cu alte cuvinte, 
ca totalitate a trăsăturilor care constituie specificul caracterului 
feminin. 

Cuvântul „feminitate” este definit în dicţionar ca fiind un cumul 
de înzestrări ce guvernează comportamentul 
femeilor, un set de calităţi ce împletesc existen
atitudine de grijă pentru ceilalţi, cu sacrificiul de sine pentru soţ 
şi copii sau cu polarizarea amoroasă creatoare cu un model de 
masculinitate corespondent. 

De-a lungul întregii istorii a omenirii, mediul social este cel 
care a format sau a deformat acest model de feminitate, 
acţionând profund asupra lui şi, respectiv, asupra rolului femeii 
în societate, schimbând dinamica raporturilor dintre feminitate 
şi masculinitate. 

Societatea patriarhală în care încă ne aflăm la ora actuală a 
ajuns să promoveze tot felul de stereotipuri şi clişee de 
comportament care încorsetează femeia şi pervertesc rolul 
acesteia. Orice abatere de la aceste tipare rigide este sancţionată 
prompt. Periculos este faptul că până şi oamenii care se pretind 
inteligenţi şi culţi tind să asimileze aceste clişee, care sunt atât 
de bine întipărite la nivel de subconştient colectiv, propagându
le apoi cu şi mai multă tărie, de multe ori chiar fără să îşi dea 
seama. 

Stereotipurile sociale nefaste, cum ar fi persistenţa mentalităţii 
privind inferioritatea genului feminin faţă de cel masculin, sunt 

Î
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Câteva sfaturi inspiratoare şi pline de bun-
simţ pentru femeile care aspiră să aibă 

parte de cât mai multă iubire... 

... înţelegere, satisfacţie şi împlinire în cadrul vieţii lor 

ncă din cele mai vechi timpuri, femeia a reprezentat idealul 
de frumuseţe, gingăşie, puritate, sensibilitate şi rafinament. 
De aceea, ea este simbolul senzualităţii şi, în acelaşi timp, 

simbolul celor mai alese virtuţi ale naturii feminine celei 
misterioase: capacitatea de a manifesta un eros sublim, care 
spiritualizează fiinţa, întruchipând partea cea mai elevată a 

-o perfectă armonie forţa 
creatoare a vieţii şi puterea de origine divină a dăruirii 

În acest sens, absolut toate culturile omenirii păstrează – cel 
puţin în unele doctrine filosofice sau în creaţiile folclorului – 
imaginea Marii Zeiţe Mame, venerată pentru forţa şi feminitatea 
sa în diverse ipostaze, una dintre cele mai frecvente fiind aceea 
de păstrătoare a valorilor morale şi spirituale, şi, implicit, aceea 

În zilele noastre, feminitatea este înţeleasă ca un set de atribute, 
și roluri asociate femeilor sau, cu alte cuvinte, 

ca totalitate a trăsăturilor care constituie specificul caracterului 

Cuvântul „feminitate” este definit în dicţionar ca fiind un cumul 
de înzestrări ce guvernează comportamentul și înfățișarea 
femeilor, un set de calităţi ce împletesc existența feminină cu o 
atitudine de grijă pentru ceilalţi, cu sacrificiul de sine pentru soţ 
şi copii sau cu polarizarea amoroasă creatoare cu un model de 

a omenirii, mediul social este cel 
care a format sau a deformat acest model de feminitate, 
acţionând profund asupra lui şi, respectiv, asupra rolului femeii 
în societate, schimbând dinamica raporturilor dintre feminitate 

arhală în care încă ne aflăm la ora actuală a 
ajuns să promoveze tot felul de stereotipuri şi clişee de 
comportament care încorsetează femeia şi pervertesc rolul 
acesteia. Orice abatere de la aceste tipare rigide este sancţionată 

tul că până şi oamenii care se pretind 
inteligenţi şi culţi tind să asimileze aceste clişee, care sunt atât 
de bine întipărite la nivel de subconştient colectiv, propagându-
le apoi cu şi mai multă tărie, de multe ori chiar fără să îşi dea 

rile sociale nefaste, cum ar fi persistenţa mentalităţii 
privind inferioritatea genului feminin faţă de cel masculin, sunt 
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încă prezente în comportamentul multor bărbaţi şi femei. 
Femeia a fost şi este încă privită ca o ipostază a alterităţii şi este 
silită şi învăţată să ocupe mereu poziţia de „celălalt”. Într-o 
societate dominată de bărbaţi, femeia este marginalizată, iar 
imaginea sa oscilează după bunul plac al fantasmelor şi 
scopurilor masculine. Însă, fără îndoială, avem de-a face cu 
imaginea femeii-obiect, chiar dacă secolul al XX-lea propune 
teoretic egalitatea între cele două sexe. 

Modelul modern care a fost acceptat în prezent presupune o 
tendinţă generală către ştergerea diferenţelor comportamentale 
dintre bărbaţi şi femei, ceea ce creează, ca şi consecinţă, o stare 
de ambiguitate şi disconfort în asumarea rolurilor caracteristice 
fiecărui gen în parte. Sunt promovate astfel tendinţele 
metrosexuale la bărbaţi (pensarea sprâncenelor, epilarea etc.) şi 
tendinţele masculine la femei (tunsorile scurte, blugii etc.) Nu 
putem să ignorăm faptul că situaţia socială şi economico-
financiară actuală a dus la o schimbare drastică a statutului 
femeii. Aceasta se reflectă în atribuirea şi chiar asimilarea unor 
calităţi masculine, ceea ce determină apariţia unui clivaj în 
construirea imaginii feminine. Emanciparea feminină nu mai 
este reprezentată prin acele trăsături ale frumuseţii, ba chiar se 
remarcă o promovare a lipsei acestora. 

Feminitatea tradițională este construită în jurul polului 
caracterizat prin supunere, pasivitate, receptivitate sexuală în 
cazul femeilor tinere și atitudine protectoare în cazul femeilor 
mature. În schimb, la celălalt pol se află feminitatea non-
tradițională, care se construiește din ce în ce mai mult ca 
autonomie și rezistență la cultura dominantă. 

Mai mult decât atât, mai nou se promovează ideea de sfârşit al 
erei masculine şi de ascensiune a celei feminine, acesta fiind 
ideea pe care o sugerează titlul unei cărţi lansate recent în 
America, intitulată The End of Men and the Rise of Women, o 
carte agresivă, scrisă de ziarista Hanna Rosin, care evidenţiază 
foarte clar ceea ce autoarea vede ca fiind ascensiunea puterii 
feminine, în contrast cu aparentul declin al stăpânirii masculine. 
Cartea nu se bazează pe speculaţii teoretice şi nici nu este un 
manifest feminist, ci este fundamentată pe date economice. 

Astfel, în anul 1950, un bărbat din douăzeci nu avea un loc de 
muncă; astăzi, procentul este de unul la cinci. Autoarea vorbeşte 
despre „mancession” (recesiunea masculină) şi spune cu ironie: 
„Economia postindustrială nu are decât să facă muşchi.” Dar în 
beneficiul cui? Răspunsul: în Statele Unite, în fiecare an trei 
femei obţin o diplomă de studii superioare, faţă de numai doi 
bărbaţi. În anul 2009, pentru prima dată în istoria ţării, balanţa 
locurilor de muncă în sectorul terţiar şi pentru „gulerele albe” a 
înclinat în favoarea sexului „slab”. Efect imediat: salariile 
femeilor reprezintă astăzi 42,2% din veniturile medii ale 
familiilor din SUA, faţă de numai 6% în anul 1970. 

Ca femei, este foarte bine să aspirăm la mai multă libertate şi 
autonomie, dar în niciun caz lovind în celălalt sex. Situaţia 
jalnică la care s-a ajuns este evidentă. Niciodată până acum n-au 
trebuit să (re)inventeze bărbaţii şi femeile atât de mult cuplul şi 
iubirea. Din păcate, societatea a permis, de cele mai multe ori 

inconştient, schimbarea rolurilor. Şi nu este întotdeauna uşor să 
ne găsim locul. Ca femei, trebuie să ne conectăm profund la 
propria feminitate, nu să o negăm, urmărind „să fim bărbate” 
pentru a face faţă unei lumi masculinizate, şi trebuie să nu ne 
mai comparăm cu alte femei. Putem găsi calea doar dacă ne 
lăsăm inima să lumineze şi să strălucească liber. Aici este 
spaţiul sacru al comunicării şi al vindecării, un spaţiu plin de 
profunzime şi afecţiune. 

Prin natura sa, femeia are felul ei specific de a fi, modul ei 
propriu de existenţă, darul său aparte de a-şi urzi întreaga fiinţă 
din legătura ei cu totul, atât cu Dumnezeu, cât şi cu ceilalţi şi cu 
sine însăşi. Ea îşi salvează mereu, în adâncul inimii, taina fiinţei 
şi a calităţilor sale, pe care Sfântul Pavel le desemnează prin 
simbolul „vălului”. Iar această taină trebuie să fie „dezvăluită”, 
descifrată, pentru ca femeia să-şi înţeleagă destinul „conjugal” 
în strânsă legătură cu cel al bărbatului. 

Prin urmare, este important pentru noi ca femei să ne dăm voie 
să înflorim după chipul şi asemănarea inimii noastre, fiind cu 
adevărat mesagere ale Frumuseţii şi Iubirii, şi totodată să fim 
conştiente că iubirea feminină este cea mai profundă enigmă, de 
care bărbatul nu va înceta niciodată să se minuneze. 

Iată în continuare câteva sugestii legate de modul în care putem 
totodată să îi iubim din ce în ce mai mult pe bărbaţi şi să ne 
facem iubite de ei, pentru a avea parte de mai multă iubire, 
înţelegere şi împlinire în viaţa de cuplu: 

1. Să acordăm un loc privilegiat bărbaţilor virili, afectuoşi, 
inteligenţi şi puternici în viaţa noastră 

Problema: Uneori, femeile (mai ales cele cu o componentă 
masculină puternică) aleg varianta unei vieți „celibatare”. 
Consideră că au tot ce le trebuie pentru o viață împlinită și 
fericită. Dintr-un anumit punct de vedere chiar așa și este: au 
prieteni și prietene, au o situație financiară foarte bună, merg la 
cursuri de dezvoltare personală și spirituală, fac sport etc. Cu 
alte cuvinte, viața lor este împlinită chiar dacă nu sunt integrate 
într-o relație de cuplu. 

În același timp, poate exista însă și un alt motiv al acestei 
alegeri care trebuie atent analizat: teama că un bărbat le va 
„destabiliza” ordinea şi armonia vieții actuale, echilibrul 
emoțional la care consideră că au ajuns. Este posibil ca un 
dezechilibru emoţional să se fi petrecut cândva și să existe încă 
o rană deschisă, dar foarte bine acoperită. Trebuie însă să ne fie 
foarte clar faptul că alegerea de a nu ne mai angrena în relații de 
iubire polar-opuse nu este o soluție! Aceasta nu este decât o 
mare păcăleală ce „protejează” acea rană de la a fi... vindecată, 
împiedicând în același timp o transformare spirituală reală, 
autentică! 

Soluția: Este necesar să rămânem deschise față de viață, să ne 
dorim cu adevărat să avem relații de iubire polar-opuse și, mai 
ales, să ne oferim luxul de a alege bine. Căutarea noastră trebuie 
să fie plină de încredere și lipsită de încrâncenare. Monica, 37 
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de ani, mărturiseşte: „Cu cât eram mai încrâncenată în 
căutarea mea, cu atât mai puţin găseam ceea ce căutam.” 

Dacă, pline de curajul de a ne depăși și de a ieși din „carapacea” 
noastră confortabilă, facem primul pas, acela de a ne deschide 
către oportunităţile ce ni se oferă, efortul ne va fi răsplătit. 

Să ne amintim mereu că viața în doi, alături de un bărbat pe care 
îl iubim și care ne iubește, capătă noi și noi nuanțe care ne 
încântă și ne îmbogăţesc sufletul, ajutându-ne să descoperim 
cine suntem în realitate. 

2. Să înțelegem într-un mod corect noțiunea de 
independenţă personală 

Problema: După cum ştim, de-a lungul timpului, la nivel social, 
a fost necesară o întreagă luptă pentru ca femeile să îşi câştige 
libertatea sau independenţa socială (drepturile sociale) şi 
financiară. Predecesoarele noastre au trebuit să aştepte anul 
1965 pentru a-şi putea deschide un cont în bancă şi anul 1983 
pentru ca să apară o lege care le apăra egalitatea salarială cu 
bărbaţii. Femeile câştigă şi astăzi mai puţin decât bărbaţii, deşi 
ele au, statistic vorbind, cele mai multe diplome. Şi tot aşa... 

Soluția: Noțiunea de independență personală de care vorbim 
aici se referă, însă, în primul rând la o independenţă afectivă. 
Cu cât femeile vor ajunge să se cunoască mai bine pe ele însele 
și îşi vor folosi în sens benefic, din ce în ce mai conștient, forța 
și calitățile pe care le au, cu atât mai multe transformări majore 
vor apare pe această planetă. Iar acestea sunt deja din ce în ce 
mai vizibile la ora actuală... 

Prin natura sa, femeia este o luptătoare pentru tot ceea ce este 
bun, armonios și perfect integrat în ordinea divină. Ea trebuie să 
lupte cu perseverență în primul rând cu propriile limitări și 
tendințe inferioare, urmărind să dobândească un control perfect 
asupra emoțiilor sale și a vieții ei interioare. 

Atât în viața de cuplu cât și în celelalte domenii ale vieții ei, 
femeia trebuie să fie vigilentă pentru a nu face niciodată 
compromisuri. Iată câteva exemple: să nu acceptăm niciodată să 
avem relaţii intime dacă nu simţim că iubim şi că suntem iubite 
sau să ne angrenăm în relaţii amoroase realizate fără continență 
sexuală şi transfigurare; să respectăm toate etapele jocului 
amoros (mai ales preludiul și perioada de avalanșă!), să fim 
atente să nu apară depolarizarea în cuplu, să nu acceptăm relaţii 
care nu sunt bazate pe respect reciproc şi apreciere etc. 

În plan social, femeia trebuie să susțină valorile spirituale 
autentice (și chiar să lupte pentru ele dacă este nevoie!), 
făcându-le cunoscute cât mai multor oameni, în primul rând 
prin exemplul personal. 

3. Să-i arătăm mai mereu fiinţei iubite cât de mult înseamnă 
pentru noi faptul că ea există în viața noastră 

Problema: Din punct de vedere financiar suntem independente 
şi ne oferim tot ce este mai bun. Avem posibilitatea să ne 
oferim singure mici sau mari aşa-zise răsfăţuri fără a aştepta 

vreo zi aniversară. Este posibil ca iubitul nostru să interpreteze 
greșit această conduită a noastră şi să se simtă cumva dator să 
acopere financiar toate aceste cheltuieli, pe care este posibil să 
nu şi le permită. Bărbații își manifestă de cele mai multe ori 
dragostea prin darurile și serviciile pe care ni le fac. Trebuie să 
avem grijă ca independenţa noastră financiară să nu-i plaseze 
într-o poziţie de inferioritate. 

Soluția: Să-l lăsăm pe el să plătească cina sau prânzul la care 
ne-a invitat. De asemenea, ori de câte ori ne dăruiește câte ceva, 
să-i mulțumim pentru darul făcut. Putem să-i împărtășim ce 
mult ne place să primim flori şi să ne manifestăm încântarea de 
fiecare dată când el face acest gest faţă de noi. Chiar dacă poate 
din punct de vedere material nu ne lipseşte nimic, noi trebuie 
să-l facem într-un mod foarte feminin să înţeleagă că 
îmbrățișările tandre sau cuvintele de iubire pe care ni le oferă 
după o zi de lucru solicitantă înseamnă foarte mult pentru noi şi 
că extrasul nostru de cont sau card-ul nu ne pot umple inima de 
bucurie ca atunci când primim un sms de la el în care ne spune: 
„Te iubesc”. 

Să ne arătăm încântarea ori de câte ori el se oferă să ne ajute cu 
nu contează ce, chiar dacă şi noi am putea face acel lucru. De 
exemplu, dacă el ne propune să deschidă o sticlă cu tirbușonul 
sau să se suie pe o scară la o înălțime considerabilă în locul 
nostru, noi nu vom răspunde: „Nu, mă descurc”, ci „Da, m-aș 
bucura”. 

Mirela, 28 de ani, s-a confesat: „Îmi place să-i lansez iubitului 
întrebări de genul: «Oare cum aş putea...?» Şi îl las să 
găsească soluţii, chiar dacă şi eu am câteva idei, şi nu uit 
niciodată să-i mulțumesc pentru ajutor. De obicei bărbaţii au 
un simţ practic mai dezvoltat şi sunt foarte eficienţi în a găsi tot 
felul de modalităţi ingenioase de a rezolva problemele.” 

4. Să rămânem fidele iubirii pe care Dumnezeu o dăruiește 
sufletului nostru 

Problema: În zilele noastre, fidelitatea a devenit o adevărată 
provocare. Societatea de consum în care trăim a imprimat 
aceeași tendință și relațiilor interumane. Relațiile de cuplu 
obişnuite apar și dispar într-un timp record, imediat ce euforia 
începutului s-a consumat. 

Soluția: În primul rând, trebuie să fim foarte conştiente de 
valoarea inestimabilă a perioadei de început a unei relaţii. Iar 
apoi trebuie să urmărim să prelungim cât mai mult acest început 
magic plin de Graţie, prin evocarea lui constantă. Este totodată 
necesar să celebrăm permanent iubirea pe care o primim de la 
Dumnezeu în sufletele noastre, făcând tot ceea ce știm pentru a 
elimina prompt credințele greșite (limitate) pe care le avem 
despre relațiile de iubire și orice fel de tensiuni interioare, de 
traume pe care le-am experimentat în alte relaţii, şi care acum 
ne pot îndepărta de iubire și implicit de iubitul nostru. Trebuie 
să urmărim permanent ca relația de îndrăgostire să se 
transforme într-o relație de iubire conștientă în care ambii iubiți 
umăresc să depășească toate testele care apar, fie ele 
individuale, fie ale relației în sine. Vechile obiceiuri relaționale 
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care ne-au adus numai suferință trebuie să dispară din viața 
noastră pe măsură ce noi le conștientizăm. Ele vor fi înlocuite 
cu perspectiva divină asupra iubirii și relațiilor de iubire: atunci 
când iubirea este infinită, total necondiționată, transformarea 
spirituală reală apare și chiar și imposibilul devine cu uşurinţă 
posibil. 

Maria, 34 de ani, a mărturisit: „Înainte obişnuiam «să sar din 
floare în floare», cum se zice. Relațiile mele de iubire nu durau 
mai mult de 3-6 luni, maxim un an. Înțelesesem greșit principiul 
că viaţa este prea scurtă ca să ratez vreo ocazie. Nu aveam 
încredere în bărbați și nici în mine însămi. Era înainte de a-l 
întâlni pe Alex. Împreună cu el am descoperit darul iubirii și al 
încrederii reciproce. Acum putem fi fideli iubirii pe care o 
simțim unul pentru celălalt indiferent de cât de bogată este 
viața noastră socială!” 

 
5. Să ne bucurăm din plin de tandreţea iubitului nostru 
(atunci când ea există şi se manifestă) 

Problema: Mult timp s-a crezut că bărbaţii fac dragoste doar 
mecanic, manifestările lor fiind limitate doar la sfera pur 
sexuală. Studiul realizat de Institutul Kinsey și publicat în 2012 
în revista Archives of Sexual Behaviour (Analele 
comportamentului sexual) 
susține, însă, că bărbaţii ar 
fi mai afectuoşi decât 
femeile! 

Soluția: Nu ne rămâne 
decât să verificăm acest 
rezultat, lăsându-ne 
încântate de toată tandrețea 
pe care iubitul ne-o 
dăruiește. Sexologul 
Catherine Solano, în cartea 
sa Les trois cerveaux 
sexuels (Cele trei creiere 
sexuale), ed. Robert 
Laffont, susține că atunci 
când ne atinge diverse zone 
ale trupului, iubitul îşi creează sieși „amprente emoţionale” care 
îi vor provoca plăcere în același timp cu plăcerea pe care ne-o 
provoacă la rândul lui. Aceasta înseamnă că este foarte bine să 
experimentăm cât mai des fuziunea amoroasă de tip karezza în 
care mângâierile, sărutările și chiar penetrările sunt realizate în 
ritm lent sau chiar foarte lent! Acest mod de a face dragoste are 
numeroase beneficii pe care este foarte recomandat să le 
descoperim împreună... 

Este semnificativă relatarea Anei, 31 de ani: „Ne-am întâlnit 
după o zi de muncă epuizantă şi nu aveam prea multă energie. 
Atunci am început să ne mângâiem și să ne relaxăm împreună, 
fără a merge însă până la capăt. Fuziunea amoroasă de a doua 
zi, realizată într-un ritm calm, plin de tandrețe, ne-a umplut de 
încântare și fericire.” 

6. Să dăm curs liber spontaneității, deoarece aceasta este 
unul dintre semnele trezirii sufletului 

Problema: A programa ceea ce ai de făcut înseamnă să pui 
ordine în viața ta. Iar după cum ştim, ordinea exterioară 
oglindeşte, de fapt, existenţa unei ordini interioare. Însă a fi 
organizate şi ordonate nu presupune nicio clipă să fim rigide și 
să respingem ceea ce apare în mod spontan, ca o necesitate 
divină în viața noastră. 

Soluţia: Să trăim din plin experienţa de a nu prevedea și 
planifica chiar totul. Oricum, numai schimbarea este eternă... 
De aceea, mai ales în relația de cuplu, merită să trăim clipa și să 
acceptăm o plimbare prin pădure sau o invitație-surpriză la ceai, 
o modificare apărută brusc în planurile de vacanță etc. Este 
important să ne facem bunul obicei de a aprecia şi a ne minuna 
de fiecare clipă pe care ne-o oferă viaţa în general, scriind astfel 
adânc în suflet povestea vieţii noastre şi a relaţiei de cuplu pe 
care o avem, puţin câte puțin în fiecare zi. 

Mihaela, 30 de ani, mărturisea la un moment dat: „Cu iubitul 
meu am făcut la început greşeala de a planifica totul. Dacă un 
proiect nu respecta agenda, apăreau tensiuni între noi. 
Dorinţele noastre nu se sincronizau. Acum pot spune că am o 
relaţie nouă cu el, iar ideea mea forţă este: «Trăiește la maxim 
clipa prezentă, vei vedea apoi ce urmează.»” 

7. Să ne perfecționăm în mod practic în arta complexă a 
comunicării 

Problema: Atunci când nu comunicăm eficient, apar multe 
tensiuni interioare și conflicte în relațiile cu ceilalți. Apare 
practic un cerc vicios: cu cât comunicăm mai ineficient, cu atât 
tensiunile interioare se amplifică, iar relațiile cu ceilalți au de 
suferit. Arta comunicării face parte din cele 64 de arte pe care 
noi, ca femei ce aspirăm să atingem starea de SHAKTI, trebuie 
să ne-o însușim. 

Soluția: Comunicarea eficientă a fost și rămâne încă în topul 
factorilor care ne aduc fericire și împlinire în viața de cuplu şi 
nu numai. A comunica eficient presupune atât să formulăm clar 
mesajul pe care dorim să-l transmitem, ținând cont de nivelul de 
înțelegere al celuilalt, cât și să ascultăm activ ceea ce ni se 
comunică. Aceasta înseamnă că atunci când iubitul ne spune ce 
are de spus, noi să-i arătăm prin limbaj non-verbal că i-am 
înțeles mesajul. Iar dacă ne apare vreo neclaritate, este esenţial 
să punem întrebări sau chiar să reformulăm ceea ce ne-a spus, 
pentru a verifica dacă i-am înțeles corect mesajul. 

Cecilia, 38 de ani, a mărturisit: „Ani de zile am avut probleme în 
relațiile de iubire din cauza faptului că nu știam să-mi exprim 
în mod adecvat cerinţele. Ori eram prea agresivă când o 
făceam, ori nu mi le exprimam deloc, așteptând totuşi ca iubitul 
meu să-și dea seama ce doresc. Acum îmi exprim clar cererile, 
cu blândeţe, dar totodată cu fermitate, pentru că știu exact ce 
vreau și nu-mi mai este frică că voi putea fi respinsă pentru că 
le-am formulat.” 

8. Pentru a avea o relație de cuplu plenară şi fericită trebuie 
să ne cunoaștem cât mai bine iubitul din toate punctele de 
vedere 

Problema: Femeia a fost dintotdeauna muza inspiratoare a 
succesului bărbatului, iar relațiile de iubire constituie un cadru 
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minunat, foarte adecvat pentru transformarea spirituală. A-l 
accepta pe celălalt exact aşa cum el ni se dezvăluie pe zi ce 
trece reprezintă pentru noi, uneori, o mare provocare. 

Soluția: Să privim cu deschidere, cu răbdare, cu bunăvoință și 
încredere fiecare manifestare a iubitului nostru. Să urmărim să-l 
cunoaștem și să-l înțelegem cât mai bine, dincolo de măștile pe 
care ni le-am creat amândoi de-a lungul timpului și să urmărim 
să trecem dincolo de ele. Pentru a afla mai multe despre el, 
putem să-i studiem astrograma, tipologia aurică precum și 
tipologia corespondentă din Eneagramă. Oricum, observarea 
atentă, plină de iubire, în viața de zi cu zi rămâne una dintre cele 
mai eficiente metode de a-l cunoaște. 

Atunci când ne vom focaliza împreună pe trăirea la maxim a 
vieții și pe aspectul de a-i dărui necondiționat iubitului cât mai 
mult din frumusețea sufletului nostru, relația de iubire va deveni 
o trambulină a transformării spirituale. Să ne amintim mereu că 
și nouă, femeilor, ne este mult mai ușor să facem transformări 
în ființa și în viața noastră atunci când ne simțim acceptate, 
iubite și susținute. Altfel spus, să facem ceea ce ne-ar place, la 
rândul nostru, să ni se facă... 

Iată cum sintetizează, în câteva cuvinte, o astfel de experienţă 
Gabriela, 29 de ani: „Am realizat foarte clar chiar de la 
începutul relației că suntem foarte diferiți. Cu toate acestea, 
simțeam iubirea copleșitoare pe care Dumnezeu mi-o dăruia 
prin el. M-am hotărât ca de data aceasta (contrar modului de a 
acționa de până atunci!) să rămân deschisă și să-l cunosc din 
ce în ce mai bine. Este o experiență care mă umple de încântare 
și mă transformă spiritual pe zi ce trece.” 

9. Să-i arătăm adeseori iubitului nostru că suntem şi 
rămânem în relație cu el tocmai pentru că îl iubim 

Problema: O femeie adevărată se descurcă admirabil în viață, 
asigurându-și tot ceea ce are nevoie pentru un trai decent. Din 
păcate, există însă și cazuri de femei care întreţin relații cu 
bărbații doar pentru confortul material pe care aceștia îl oferă. 
Totuşi, mai devreme sau mai târziu, lipsa iubirii adevărate va 
ieși la iveală. 

Soluția: Să ne angrenăm în relații de iubire doar atunci când 
simțim cu adevărat că iubim și nu pentru că avem nevoie de 
cineva care să ne umple frigiderul, să ne conducă maşina, să ne 
plătească facturile şi să ne ofere un statut social confortabil. 
Este important să urmăm întotdeauna rațiunile inimii, pe care 
raţiunea nu le cunoaşte. 

Maria, 28 de ani, şi-a rezumat înţelegerea dobândită astfel: 
„Atunci când se simte cu adevărat iubit, orice bărbat matur 
dăruiește tot ceea ce are femeii iubite, şi în primul rând se 
dăruieşte pe sine însuși, cu toată fiinţa...” 

10. Să ne manifestăm mai mereu încrederea în iubitul 
nostru 

Problema: Atunci când ne cunoaștem prea puțin și ne lăsăm 
influenţate de frică și neîncredere, ajungem să încercăm să 
controlăm tot ceea ce ni se petrece. Însă aceasta nu este posibil 
şi nu avem şanse să reușim vreodată, dar astfel de atitudini ne 

pot face mai rigide, căci vom vrea ca totul să se petreacă așa 
cum vrem noi, pentru a elimina astfel riscul ca evenimentele să 
ne destabilizeze interior. Această tendinţă nefastă este foarte 
evidentă în relațiile de iubire și reprezintă un mare neajuns, 
generator de frustrare, neîmplinire şi tot felul de tensiuni. 

Soluția: Atunci când îl rugăm pe iubitul nostru să ne ajute la 
ceva anume, trebuie să-l credităm că o va face foarte bine, chiar 
dacă el abordează problema altfel decât am fi procedat noi. 
Fiecare are experiența lui de viață, modul lui de a vedea 
lucrurile și ne putem îmbogăţi reciproc învăţând unul de la altul. 
Astfel, noi vom avem de câștigat în experienţă şi în eficiență. 

Iată cum îşi descrie experienţa personală Manuela, 27 de ani: 
„De când suntem împreună, eu am ținut mereu ca lucrurile să 
fie făcute în stilul meu, din credinţa faptului că eu știu mai bine. 
De curând însă, Vali a trebuit să facă singur curățenie în toată 
casa, fără ca eu să-i dau indicații prețioase, ca de obicei. S-a 
descurcat admirabil și într-un timp record. Pentru mine a fost o 
experienţă nouă, care m-a făcut să-mi transform complet 
perspectiva... Mi-am propus să am mereu încredere în el.” 

Tot în această direcţie, Daniela, 30 de ani, mărturiseşte: „Cu 
Ionuț sunt foarte relaxată. Poate să se întoarcă acasă la ora 2 
noaptea, după o seară petrecută cu prietenii. Nu-mi fac griji 
inutile şi nici nu-i pun întrebări fără rost. Ştiu că dacă se 
petrece ceva important, îmi spune. Şi vice-versa. Avem 
încredere unul în celălalt.” 

11. Să ne controlăm în mod lucid tendinţele dominatoare 

Problema: Uneori, fără să ne dăm seama, ne manifestăm 
dominator, chiar dacă avem intenții foarte bune. Din nefericire, 
de multe ori această atitudine a noastră declanșează în iubitul 
nostru o reacție de revoltă, chiar dacă el nu o va manifesta făţiş. 

Soluția: Trebuie să-i arătăm într-un mod cât mai feminin că îi 
suntem aliate și în nici un caz rivale. Modul nostru de 
manifestare este necesar să fie unul cald şi învăluitor, chiar dacă 
este ferm, subliniindu-i faptul că ceea ce îi propunem sunt niște 
sugestii, nu niște directive sau porunci, iar alegerea de a le urma 
îi aparține în totalitate. 

Amalia, 32 de ani, ne destăinuie din propria ei experienţă: 
„Faptul că sunt o femeie puternică îmi dă multă încredere în 
mine însămi. Cu timpul, am devenit conștientă că, mai ales în 
relațiile de iubire, trebuie să-mi manifest forța într-un mod cât 
mai feminin, mai armonios şi inspirat.” 

12. Să ne respectăm constant şi cu adevărat iubitul 

Problema: Oboseala, rutina, stresul sunt de obicei principalii 
factori care duc la derapaje verbale, reproşuri şi chiar mici 
răutăţi gratuite. Toate acestea sunt, de fapt, un semnal de alarmă 
că iubirea şi transfigurarea – iar în cazurile mai grave buna 
cuviinţă – lasă mult de dorit. Lipsa de respect înseamnă că îl 
negăm pe celălalt, că nu ţinem seama de nevoile şi de emoţiile 
lui. De obicei, aceasta se adânceşte pornind uneori de la lucruri 
mărunte. Şi, conform Legii rezonanţei oculte, atunci când 
începem să ne pierdem respectul faţă de iubitul nostru, mai 
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devreme sau mai târziu şi el va începe să nu mai aibă motive să 
ne respecte cum se cuvine. 

Soluția: Trebuie să înţelegem că respectul reciproc
temelie a relației de cuplu. Ca femei, este necesar să fim noi 
primele care să oferim un astfel de exemplu de atitudine ideală 
de raportare la fiinţa iubită cu multă consideraţie şi iubire, ceea 
ce permite practic alchimizarea oricăror tendinţe inferioare şi 
oferă echilibrul necesar pentru ca relaţia să dureze.

Atunci când dorim să luăm decizii care ne privesc pe amândoi 
este necesar să fim creative, să venim cu propuneri inspirate 
să luăm în considerare și variantele iubitului nostru. Ia
când el trebuie să facă o alegere care îl privește doar pe el, este 
foarte bine să i-o respectăm, chiar dacă nu suntem de acord în 
totalitate cu ea. Ne putem spune părerea, dar trebuie să îi lăsăm 
libertatea de a-și alege propriile experiențe de via

Diana, 26 de ani, mărturiseşte: „Cu Dan, nu există unul care 
conduce şi altul care se supune. De asemenea, evităm 
separatismele şi competiţia. Am înţeles împreună că respectul 
faţă de persoana de lângă tine înseamnă în primul rând respect 
faţă de propria ta persoană.” 

13. Să acordăm întotdeauna relaxării valoarea pe care ea o 
are cu adevărat 

Problema: După cum ştim, femeia are capacitatea de a realiza 
multiple sarcini în același timp. Până aici nu este nicio 
problemă, dacă ea nu ar uita să se mai și relaxeze. Stresul 
implicit lipsa relaxării reprezintă principalii factori ce conduc la 
îmbătrânire și uneori chiar la apariția unor probleme de 
sănătate. În plus, viața nu mai are aceeași savoare...

Soluția: Destindeţi-vă ori de câte ori puteţi, fie că a
muzică, vă plimbaţi în natură, vedeţi un film bun sau vă 
abandonaţi în braţele tandre ale iubitului. El î
astfel de această veche plăcere de a vă ocroti și proteja. „
reţine emoţiile înseamnă a ne reţine creativitatea
psihoterapeuta Valérie Colin-Simard. Acceptaţi să vă 
abandonaţi, pentru că acesta este un semn de bogăţie interioară.

Lea, 36 de ani, ne dezvăluie modalităţile pe care le foloseşte ea 
pentru a se destinde: „Pentru a mă destresa după serviciu, am 
nevoie de momente de relaxare. De exemplu, fac o plimbare în 
grădină, o baie caldă, o şedinţă de asane sau o meditaţie. Toate 
acestea mă fac să mă destind şi să fiu din nou în formă pentru 
întâlnirea cu Alin, iubitul meu, pentru care am grijă să mă 
pregătesc de fiecare dată.” 

14. Să facem cât mai des dragoste, cu iubire, cu 
transfigurare, cu consacrarea roadelor către Dumnezeu 
să realizăm continență amoroasă perfectă 

Problema: În secolul acesta al supervitezei, timpul trece 
adesea noi nu mai reușim să avem destulă grijă de via
intimă. Avem timp pentru o mulțime de alte lucruri, dar nu şi 
pentru a face dragoste. A neglija acest domeniu al vie
înseamnă a nu-i cunoaște valoarea reală. 
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devreme sau mai târziu şi el va începe să nu mai aibă motive să 

: Trebuie să înţelegem că respectul reciproc este piatra de 
ției de cuplu. Ca femei, este necesar să fim noi 

primele care să oferim un astfel de exemplu de atitudine ideală 
de raportare la fiinţa iubită cu multă consideraţie şi iubire, ceea 

inţe inferioare şi 
oferă echilibrul necesar pentru ca relaţia să dureze. 

Atunci când dorim să luăm decizii care ne privesc pe amândoi 
este necesar să fim creative, să venim cu propuneri inspirate și 

și variantele iubitului nostru. Iar atunci 
ște doar pe el, este 

o respectăm, chiar dacă nu suntem de acord în 
totalitate cu ea. Ne putem spune părerea, dar trebuie să îi lăsăm 

iață. 

Cu Dan, nu există unul care 
conduce şi altul care se supune. De asemenea, evităm 
separatismele şi competiţia. Am înţeles împreună că respectul 
faţă de persoana de lângă tine înseamnă în primul rând respect 

13. Să acordăm întotdeauna relaxării valoarea pe care ea o 

: După cum ştim, femeia are capacitatea de a realiza 
și timp. Până aici nu este nicio 

elaxeze. Stresul și 
implicit lipsa relaxării reprezintă principalii factori ce conduc la 

și uneori chiar la apariția unor probleme de 
ța nu mai are aceeași savoare... 

vă ori de câte ori puteţi, fie că ascultați 
muzică, vă plimbaţi în natură, vedeţi un film bun sau vă 
abandonaţi în braţele tandre ale iubitului. El își va reaminti 

și proteja. „A ne 
reţine emoţiile înseamnă a ne reţine creativitatea”, afirmă 

Simard. Acceptaţi să vă 
abandonaţi, pentru că acesta este un semn de bogăţie interioară. 

Lea, 36 de ani, ne dezvăluie modalităţile pe care le foloseşte ea 
Pentru a mă destresa după serviciu, am 

mente de relaxare. De exemplu, fac o plimbare în 
sau o meditaţie. Toate 

acestea mă fac să mă destind şi să fiu din nou în formă pentru 
întâlnirea cu Alin, iubitul meu, pentru care am grijă să mă 

14. Să facem cât mai des dragoste, cu iubire, cu 
transfigurare, cu consacrarea roadelor către Dumnezeu și 

: În secolul acesta al supervitezei, timpul trece și 
ă grijă de viața noastră 

țime de alte lucruri, dar nu şi 
pentru a face dragoste. A neglija acest domeniu al vieții noastre 

Soluția: Momentele petrecute în intimitate ne apropie foarte 
mult sufletește de iubitul nostru și ne ajută foarte mult să ne 
cunoaștem atât pe noi însene, cât și pe celălalt. În astfel de 
momente măștile dispar și sufletul se manifestă liber. Prin 
urmare, este important să trecem și întâlnirile amoroase pe lista 
de priorități a fiecărei zile. Chiar dacă nu vom reuși să facem 
dragoste zilnic, măcar vom avea în vedere acest lucru, 
acordându-i o importanță mult mai mare decât până acum.
preluat din Programul taberei de vacanță Costinești 2013
de Ganesha Publishing House.  

                      

Timpul extins ca durată este măsura cea 
tainică a iubirii în relaţiile amoroase 

profunde

Prof. George BIANU 

          Cu toții ne-am întrebat, poate, la un moment dat, 
citind despre cuplurile legendare ale lumii, care este 
„secretul“ unei relații de iubire trainice, constante, 
profunde și armonioase.  

ulți autori s-au străduit de
descopere misterul iubirii și au oferit în acest sens 
diferite „rețete“ pentru o relație împlinitoa

ființele umane de sex opus. Din păcate însă, în societatea în 
mod preponderent materialistă a zilelor noastre, în care valorile 
autentice, superioare sunt înlocuite cu altele false, inferioare, 
iubirea este confundată cu atașamentul, iar unirea am
înălțătoare dintre bărbat şi femeie, unire bazată pe iubire și 
transfigurare reciprocă, este substituită cu sexul alienant, 
degradant, așa-zis liber.  

O veche zicală românească spune că cel care „
se întâlnește cu zăbava“. Într-adevăr, ca 
activității umane, timpul este de cele mai multe ori elementul
cheie esențial în abordarea cu succes a relației cu ființa iubită de 
sex opus. Pentru aceasta, momentele minunate pe care le 
petrecem alături de ea ne ajută consi
împreună pe calea amorului transfigurator ce este realizat cu 
continență amoroasă perfectă. Nu orice cuplu poate experimenta 
încă din prima noapte de dragoste stări de extaz cople
trăim vremuri în care viteza este una dintre c
definitorii ale societății noastre, graba nu are cum să ne asigure 
împlinirea sufletească. Dimpotrivă, răbdarea, bunăvoin
tandrețea, iubirea, încrederea, îndrăzneala sunt doar câteva 
dintre calitățile care ne pot ajuta să menţinem relaţi
de durată, care să ne permită să descoperim în timp, pas cu pas, 
tainele amorului transfigurator realizat cu continenţă amoroasă.

Îndrăzneala ce este dublată de sinceritate apropie fiinţele 
care se iubesc constant şi fără măsură

Teama de a îndrăzni să facem ceea ce este benefic ne blochează 
potenţialul afectiv, ne diminuează puterea de a iubi, de a fi 
spontani și creativi. Studiile psihologice au arătat că relațiile de 

M
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: Momentele petrecute în intimitate ne apropie foarte 
ște de iubitul nostru și ne ajută foarte mult să ne 

ștem atât pe noi însene, cât și pe celălalt. În astfel de 
știle dispar și sufletul se manifestă liber. Prin 

și întâlnirile amoroase pe lista 
ți a fiecărei zile. Chiar dacă nu vom reuși să facem 

dragoste zilnic, măcar vom avea în vedere acest lucru, 
ță mult mai mare decât până acum. Articol 

ță Costinești 2013, publicat de Editura Shambala, tipărit 

Timpul extins ca durată este măsura cea 
tainică a iubirii în relaţiile amoroase 

profunde 

Prof. George BIANU – București 

am întrebat, poate, la un moment dat, 
are ale lumii, care este 

ții de iubire trainice, constante, 

au străduit de-a lungul timpului să 
și au oferit în acest sens 

țete“ pentru o relație împlinitoare între 
țele umane de sex opus. Din păcate însă, în societatea în 

mod preponderent materialistă a zilelor noastre, în care valorile 
autentice, superioare sunt înlocuite cu altele false, inferioare, 

șamentul, iar unirea amoroasă și 
țătoare dintre bărbat şi femeie, unire bazată pe iubire și 

transfigurare reciprocă, este substituită cu sexul alienant, 

O veche zicală românească spune că cel care „pleacă în grabă 
văr, ca și în alte domenii ale 

ții umane, timpul este de cele mai multe ori elementul-
țial în abordarea cu succes a relației cu ființa iubită de 

sex opus. Pentru aceasta, momentele minunate pe care le 
petrecem alături de ea ne ajută considerabil să avansăm 
împreună pe calea amorului transfigurator ce este realizat cu 

ță amoroasă perfectă. Nu orice cuplu poate experimenta 
încă din prima noapte de dragoste stări de extaz copleșitor. Deşi 
trăim vremuri în care viteza este una dintre caracteristicile 

ții noastre, graba nu are cum să ne asigure 
împlinirea sufletească. Dimpotrivă, răbdarea, bunăvoința, 

țea, iubirea, încrederea, îndrăzneala sunt doar câteva 
țile care ne pot ajuta să menţinem relaţii amoroase 

de durată, care să ne permită să descoperim în timp, pas cu pas, 
tainele amorului transfigurator realizat cu continenţă amoroasă. 

Îndrăzneala ce este dublată de sinceritate apropie fiinţele 
care se iubesc constant şi fără măsură  

ăzni să facem ceea ce este benefic ne blochează 
potenţialul afectiv, ne diminuează puterea de a iubi, de a fi 

și creativi. Studiile psihologice au arătat că relațiile de 
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cuplu sunt mai polarizate, mai vii și deci mai durabile dacă cei 
doi iubiți îndrăznesc să-și transforme clipă de clipă relația în 
care se află, aducând mereu ceva nou şi benefic în ea și 
permițând astfel neprevăzutului să facă parte din viața lor.  

Într-adevăr, cu toții am constatat faptul că relațiile de cuplu, 
chiar dacă la început erau pline de iubire și pasiune, încep să se 
plafoneze atunci când nu îndrăznim să facem nimic nou şi 
benefic. Aceleași gesturi care se repetă, aceleași comportamente 
și atitudini convenţionale, acelaşi mod de viață ce tinde să 
devină banal duc apoi, în mod iremediabil, la deteriorarea 
relației. Chiar şi unele amănunte, ce pot părea nesemnificative 
în ochii iubitei sau iubitului nostru, pot avea o influență 
substanțială asupra relației în sine. De exemplu, Ana, în vârstă 
de 22 ani, spune: „11 zile mi-au trebuit ca să îndrăznesc să-i 
mărturisesc iubitului meu că pisica lui, care stă în cameră cu 
noi şi ne fixează adesea cu privirea, mă blochează complet“. Să 
îndrăznim, așadar, să ne exprimăm prompt gândurile și 
sentimentele! 

Și totuși, care este secretul cuplurilor durabile, care își păstrează 
nealterate vitalitatea, fericirea, atracţia şi bucuria? Unul dintre 
aspectele extrem de importante este, bineînțeles, îndrăzneala 

benefică de a ieși din tiparele pe 
care noi înșine ni le-am construit 
de-a lungul vieții și de a trăi cât mai 
des în momentul prezent. Fireşte că 
este mai uşor și mai comod să 
facem și să repetăm mereu ceea ce 
ştim deja, decât să riscăm să 
aducem ceva nou şi binefăcător în 
viața noastră, care este de natură să 
ne scoată din așa-zisa zonă de 
siguranță.  

Cu toate acestea, alegând să fim mai mereu spontani, sinceri și 
deschiși către transformarea benefică, relația cu ființa iubită va 
rămâne aproape tot timpul proaspătă și plină de viață, întocmai 
precum o floare care este îngrijită cu atenție, iar atunci fericirea, 
împlinirea şi armonia nu vor întârzia să apară.  

Fiecare dintre noi poate accesa fulgerător sfera de energie a 
Fericirii ce există în Macrocosmos. Pentru aceasta, este necesar 
doar să îndrăznim să renunțăm la obiceiurile adesea anoste, 
nefaste, pe care le avem, însă mulţi dintre noi ne încăpățânăm să 
acționăm mereu și mereu la fel, sperând în mod ciudat că ne 
vom simţi diferit.  

De fapt, teama de a risca să luăm o decizie creatoare, teama de a 
îndrăzni să facem ceea ce este benefic, teama de a aborda o 
atitudine diferită, chiar dacă simţim că acesta este benefică, stau 
la baza celor mai multe dintre fricile pe care le avem. Teama de 
a pune o justă întrebare, teama de a afirma o idee minunată, 
teama de a întreprinde ceva nou, dar benefic, teama de a fi 
diferiţi, într-un sens bun, ar putea fi cauza complexelor 
chinuitoare care ne marchează existența, iar atunci relația de 
cuplu cu ființa iubită este afectată în mod direct. Din pricina 
acestor temeri ce declanşează rezonanţe nefaste, capacitatea 

noastră de a iubi se diminuează gradat, iar în lipsa unor acțiuni 
benefice, adecvate şi salutare, realizate la momentul potrivit, 
ajungem apoi să ne complacem la nesfârşit în relaţii nefericite, 
al căror eşec pare să se datoreze mereu celuilalt.  

Descoperirea tainelor fascinante ale nudității fiinţei iubite  

Carla este o tânără fără inhibiții, în vârstă de 23 de ani. Din 
momentul în care şi-a dorit aceasta, ea a avut nevoie de 10 zile 
pentru a fi capabilă să se dezbrace în fața bărbatului de care s-a 
îndrăgostit foarte tare. Carla povestește că pentru ea este foarte 
important acest moment al dezgolirii în fața iubitului ei, acesta 
fiind un moment tainic al dezvăluirii pure și emoționante a 
ființei ei. 

Ea se destăinuie: „În prima noapte în care am făcut dragoste cu 
iubitul meu, Mihai, am avut o stare excepțională de orgasm. El 
mi-a mărturisit că nu trăise niciodată până atunci o stare atât 
de intensă de orgasm; ne-am dat astfel seama amândoi că 
trăiserăm, în simultaneitate, cele mai profunde experiențe 
amoroase de până atunci. Este foarte interesant faptul că până 
să ne dăm jos hainele, ne contraziceam aproape de fiecare dată 
atunci când ne întâlneam să petrecem puțin timp împreună. Am 
conștientizat astfel că, în momentele în care ne dezgolim 
trupurile, avem totodată acces unul la ființa celuilalt la modul 
cel mai pur, direct și sincer, iar în aceste momente se rezolvă 
instantaneu conflictele, care apăreau până atunci între noi. 
Dintr-o dată, am început să ne înţelegem atât de bine, încât 
relaţia noastră a devenit mult mai armonioasă. Astfel am 
înțeles, într-un anume fel, practic, de ce se zice că Adevărul este 
întotdeauna nud.” 

Depăşirea obişnuinţelor personale nefaste ne conduce către 
o viață de cuplu mult mai împlinitoare și savuroasă  

Bianca, în vârstă de 25 de ani, se confesează: „Am avut nevoie 
de două săptămâni ca să mă hotărăsc să las deoparte 
prejudecățile prostești și să apreciez importanța masajului în 
relația mea de cuplu. 

La începutul relaţiei mele cu Victor, recurgeam la toate armele 
seducției: mângâieri tandre pe fese, sărutări pe gât, mușcături 
uşoare ale urechilor... Victor însă nu părea să fie foarte incitat 
de niciunul dintre gesturile mele. Într-o seară, el m-a rugat să-i 
fac un masaj. Am început cu un masaj de relaxare, care s-a 
transformat în scurt timp într-un masaj erotic. Parcurgând 
fiecare părticică a trupului său nud și lăsându-mă ghidată de 
gemetele lui de plăcere, am descoperit astfel zonele în care 
iubitul meu experimenta stări de plăcere maximă: zona 
rinichilor, de exemplu, sau interiorul coapselor, pe care le 
mângâiam atunci fără grabă, cu mişcări tandre şi incitante; iar 
starea de plăcere maximă a trăit-o atunci când i-am sărutat 
lingam-ul. Am reuşit, în sfârşit, să aflu ce îi place lui cel mai 
mult.“ 

Descoperirea unui ritm armonios în viaţa amoroasă de 
cuplu  
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Alina, în vârstă de 24 de ani, este de părere că două săptămâni 
este intervalul de timp necesar pentru a găsi ritmul erotic 
potrivit. Ea se destăinuie: „Aveam nevoie să facem dragoste 
puţin mai pasional. Nu mă refer la ceva agresiv sau brutal, ci la 
ceva un pic mai îndrăzneţ decât postura clasică a misionarului, 
realizată privindu-ne în ochi. La început, nu prea am îndrăznit 
să-i vorbesc deschis despre asta lui Mihai, de teamă să nu-l 
sperii. Dar, după două săptămâni de jocuri amoroase intense, 
am îndrăznit să îl lovesc uşor, dar senzual, peste fese. Lui i-a 
plăcut şi mi-a răspuns în acelaşi fel. Am prins apoi curaj şi am 
abordat o postură dinamică, pentru a accelera ritmul, eu fiind 
deasupra lui, iar el s-a adaptat atunci în mod firesc. Pe scurt, 
după două săptămâni de tatonări timide, am găsit care era 
ritmul potrivit pentru noi.“  

Descoperirea ambianţei ideale pentru o experienţă 
amoroasă împlinitoare şi de neuitat  

Iulia este o frumoasă tânără, în vârstă de 22 ani care crede că o 
ambianţă adecvată este foarte importantă pentru ca actul amoros 
să fie fericit şi împlinitor. Ea și iubitul ei au căutat timp de trei 
săptămâni ambianța cea mai potrivită pentru aspirațiile lor. 

„Iubitul meu, Claudiu, pe care l-am cunoscut de curând, 
locuieşte o perioadă la părinţii lui, până când va încheia de 
amenajat noul lui apartament. Eu locuiesc într-un apartament 
cu două camere, împreună cu o colegă. Prima noastră noapte 
de dragoste s-a desfăşurat la mine, pentru că nu mai puteam 
aştepta. După o cină pe care am luat-o împreună cu Irina, 
colega mea, Claudiu m-a luat pe sus. Dar eu, ştiind că pereţii 
camerei sunt subțiri ca o coală de hârtie, l-am calmat un pic. 
Am făcut dragoste în liniște, fără să scot niciun zgomot, şi, 
trebuie să recunosc, nu m-am simţit prea în largul meu. A fost 
drăguţ, dar cam frustrant. Deşi nu aveam un loc în care să ne 
întâlnim doar noi doi, dorinţa de a face dragoste a fost de 
neoprit şi ne-a făcut să devenim foarte creativi. Timp de o 
săptămână am făcut amor peste tot: la el în maşină, pe iarbă 
într-o pădure, într-o cameră de hotel, în grădina unei prietene 
care îşi aniversa cei 25 de ani tocmai împliniți. De fiecare dată 
a fost foarte frumos! Totuşi, abia aştept să inaugurăm noul său 
apartament săptămâna viitoare.“ 

Descoperirea zonelor erogene specifice ale ființei iubite  

Julieta, o frumoasă brunetă de 21 de ani, a mărturisit că a avut 
nevoie de o lună pentru a descoperi importanța considerabilă a 
preludiului în actul amoros. 

„La începutul relaţiei mele cu Gabriel“, povestește ea, „eram 
atât de excitată de cel mai mic contact cu pielea lui, încât nu 
aveam nevoie de niciun preludiu pentru a fi gata să fac amor. 
După câteva sărutări, două-trei mângâieri pe sâni, hainele 
începeau să zboare prin toată camera şi treceam direct la 
acţiune cu cea mai mare viteză. Îmi place acest gen de pasiune 
frenetică, nestăvilită, dar totuşi, am început să simt că am 
nevoie de mai mult. O stare de nelinişte m-a cuprins şi am 
început să mă întreb: «Dacă îi ia atât de puţin timp ca să îmi 
provoace plăcere, oare nu sunt un obiect sexual pentru el?» O 

prietenă m-a sfătuit să nu mă mai victimizez şi să discut mai 
bine cu el despre ceea ce mă frământa. În aceeaşi seară ne-am 
întâlnit şi, ca de obicei, am trecut direct la acţiune. În momentul 
în care, după câteva atingeri superficiale la nivelul sânilor, el 
se pregătea să mă penetreze, l-am oprit, încurajându-l să 
zăbovească asupra sânilor şi să îi mângâie mai mult, căci 

aceasta mă excita și totodată mă 
ajuta să mă deschid sufletește. Am 
început să-l ghidez, indicându-i 
chiar eu zonele erogene unde 
adoram să fiu mângâiată și 
determinându-l în mod firesc să 
insiste asupra lor, cu degetele, cu 
limba, încurajându-l de fiecare dată 
cu gemete de plăcere şi cu anumite 
mişcări senzuale. Astfel, de atunci, 
el nu a mai neglijat nicio bucățică 
din trupul meu, care a început să fie 
răsfățat pe deplin în toate modurile 

erotice posibile. Gesturile ne veneau spontan şi îmi provocau de 
fiecare dată o nouă plăcere, în mod distinct. Acum ştiu că 
Gabriel este un iubit și chiar un amant perfect, care nu a avut 
nevoie decât de puțină îndrumare.“  

Anularea sentimentului de separare lăuntrică conduce apoi 
la o intensă şi profundă contopire amoroasă extatică  

Lidia, în vârstă de 27 ani, povesteşte: „Din experiența mea, 
cinci săptămâni este timpul necesar pentru a descoperi modul 
cel mai potrivit de a ne reînsufleți relaţia.  

În timpul unei vizite la nişte prieteni comuni, am surprins 
neastâmpărul din privirea lui Teo şi am simțit că şi el era 
emoționat. Simțeam că se gândește la ceva și, într-adevăr, chiar 
în aceeaşi seară mi-a propus să petrecem împreună un weekend 
la Sinaia! Avea nişte întâlniri de afaceri acolo, destul de mult 
timp liber şi, după spusele lui, «o cameră de hotel mare, poate 
prea mare pentru a locui doar el singur în ea». Invitația a fost 
destul de clară. Am hotărât să las deoparte toate rezervele și 
temerile mele şi mi-am pus în bagaj cea mai incitantă lenjerie 
intimă.  

Când, în sfârşit, am simțit atingerea dulce a pielii lui pe trupul 
meu nud, în ambianţa intimă a camerei de hotel, am gemut ușor 
de plăcere. Ne priveam în ochi în timp ce el mă penetra, fără să 
se grăbească, şi nu ne venea să credem: ne simţeam de parcă 
am fi fost făcuţi unul pentru celălalt. A fost cea mai frumoasă 
«prima dată» din viaţa mea. Iar nopțile care au urmat au fost la 
fel de romantice și pline de mister; ne potriveam atât de bine, 
încât plăcerea venea de la sine, fără niciun efort. Dar, după 
câteva săptămâni, când momentul începutului s-a consumat, 
făcând mereu dragoste în acelaşi fel, am început să mă 
plictisesc puţin. Aşa că am hotărât împreună să facem o ieşire 
la malul mării în weekend-ul următor.  

Incitați de ambianța intimă a noii camere de hotel şi de 
plimbarea romantică de pe malul mării, ne-am abandonat din 
nou plăcerii simţurilor, abordând poziţii amoroase noi şi 
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mângâindu-ne tandru pe covorul moale, apoi în cadă. Şi, deşi 
efectul magic al primelor nopţi de dragoste a fost deosebit, în 
felul său, am descoperit că mai avem încă multe resurse pentru 
a trăi noi şi noi momente magice, fiecare dintre ele având o 
valoare unică!  

Cu timpul, tracul și emoţiile de la primele întâlniri s-au 
transformat în stări de tandreţe și de intimitate din ce în ce mai 
profunde, fapt ce ne-a ajutat să ne apropiem tot mai mult unul 
de celălalt, nu doar fizic, ci şi sufleteşte. Acum am înţeles că nu 
este necesar să ne deplasăm la sute de kilometri pentru a ne 
reînsufleți relaţia şi că, pentru a păstra cât mai vie şi intensă 
atracţia dintre noi, trebuie să depăşim barierele lăuntrice care 
încă există între noi.  

Prietena mea cea mai bună, Antonia, mi-a vorbit despre 
continența amoroasă, iar eu am avut atunci intuiția unui mare 
mister ce părea să-mi deschidă calea către experiențe 
amoroase extraordinare. I-am propus lui Teo să urmărim să 
facem dragoste astfel, iar el a primit cu entuziasm și curiozitate 
vie propunerea mea. Abia atunci când am simţit, în timp ce 
făceam dragoste, că suntem contopiți unul cu celălalt, am 
realizat ce înseamnă un orgasm profund, adevărat, fără 
descărcare, care este cu totul diferit de un orgasm fulgerător, 
scurt, obișnuit, ce se încheia adeseori în mod penibil și 
frustrant. Iar aceasta ne-a ajutat 
foarte mult să ne apropiem și mai mult 
sufletește unul de celălalt și să avem o 
relație profundă, fericită și vie.“  

Încrederea reciprocă deplină – o 
poartă importantă către starea de 
fuziune în sfera sufletelor  

Maria, o tânără fată de 28 de ani, 
relatează: „Cam două luni este timpul 
necesar pentru ca bărbatul să capete încredere în iubita sa şi să 
i se confeseze. 

Chiar de când l-am întâlnit, mi-a plăcut totul la Marius: 
surâsul lui timid, felul preţios în care se exprima, întâlnirile pe 
care mi le dădea la restaurant. Dar, cu toate acestea, dincolo 
de deliciile de suprafaţă, am constatat în scurt timp că era 
stângaci, nepriceput, că dura mult timp ca să mă facă să mă 
simt bine şi nu reuşeam să am orgasm atunci când făceam 
dragoste. Insuccesul era total. Am pus asta pe seama primei 
nopţi. Apoi, pe seama celei de a doua. După câteva astfel de 
nopţi deloc glorioase, m-am întrebat dacă nu cumva eram 
incompatibili. Poate că îl inhibam. În fine, într-o seară, 
frustrată fiind, m-am enervat şi i-am spus: «Spune-mi, te rog, 
așa-i că nu prea te incit...?» El a încercat timid să mă 
liniştească, dar eu aveam nevoie de o comunicare reală şi 
sinceră. A doua zi, s-a hotărât în sfârșit să mi se confeseze: 
«Tocmai am ieşit dintr-o relaţie amoroasă de trei ani cu o 
femeie mai complicată.» Ştiam deja aceasta. Ceea ce nu ştiam 
însă era faptul că în ultimul an ea l-a tot respins, sfârşind prin 
a-l minți și a-l înșela aproape sub nasul lui. Astfel, nivelul lui de 
încredere în sine ca bărbat a scăzut foarte mult. Faptul că mi s-

a confesat atunci sincer l-a ajutat foarte mult atât pe el, cât şi 
pe mine. Am realizat că între noi nu există o problemă de 
incompatibilitate amoroasă. Am înţeles că avem nevoie de timp 
pentru a învăţa să ne iubim și să căpătăm încredere totală unul 
în celălalt. Câteva luni mai târziu, acest fapt s-a confirmat: 
iubitul meu este acum un etalon!“ 

Exprimarea cu mult curaj, dar şi cu nerușinare amoroasă, a 
dorinţelor erotice  

Mona, 29 de ani, crede că două 
săptămâni sunt suficiente pentru a-ţi 
exprima în mod sincer şi spontan 
dorinţele amoroase. Ea se confesează: 
„În relaţia pe care am avut-o înainte, 
iubitul meu avea întotdeauna inițiativa 
mângâierilor. Actualul meu iubit, Alex, 
nu este atât de receptiv la nevoile mele 
intime, aşa că am hotărât să îi dau de 

înţeles că îl doresc, mângâindu-l uşor cu piciorul pe sub masă. 
El nu a reacționat în niciun fel. Am aşteptat un pic, până când 
am simțit dorinţa puternică de a face dragoste cu el, apoi l-am 
sărutat. Pentru că nu mi-a răspuns în niciun fel, l-am abordat 
direct, întrebându-l cu francheţe dacă vrea să facem dragoste. 
M-a întrebat, mirat, dacă şi eu doresc şi i-am răspuns că, după 
părerea mea era evident ce îmi doream. Pentru el însă nu era 
clar că săruturile mele lungi şi pasionale erau o invitaţie în 
dormitor. Acum ştiu că trebuie să fiu mult mai clară și mai 
directă cu el atunci când vreau să facem dragoste.“   

Descoperirea miracolului, cel mai adesea nebănuit, al 
continenţei sexuale perfecte  

Lucia, o frumoasă tânără de 21 de ani, și-a dat seama după două 
luni că amorul realizat cu continență sexuală este şi rămâne o 
sursă inepuizabilă de stări de fericire împlinitoare și extatice. 

Ea ne mărturisește: „Raul este întruchiparea amantului perfect; 
pentru el preludiul este foarte important. Îmi place ceea ce face, 
îmi plac mângâierile lui rafinate, ce sunt însoţite de cuvinte de 
dragoste incitante, însă, deși nu credeam că o voi spune 
vreodată, cred totuși că pentru mine aceasta durează un pic 
cam prea mult. Mult prea mult de fapt. Mi-a dat însă de înţeles 
faptul că eu decid când să ne oprim și că tot ce își dorește este 
să mă facă foarte fericită. Doar că eu, fiind obişnuită să fac 
dragoste cu bărbaţi care nu practicau continența sexuală, 
încheiam destul de repede, astfel încât acum, cu Raul, am 
descoperit că mă inhib şi nu reuşesc să ajung la orgasm, deși 
simt că el ar putea continua să facă dragoste până dimineaţa, 
doar ca să-mi smulgă măcar un geamăt de plăcere.  

Ca să nu îl jignesc, la început am simulat orgasmul. Când le-
am povestit prietenelor mele despre relația mea cu Raul și 
despre faptul că nu ejaculează deloc în timpul fuziunilor 
amoroase (ceea ce, ulterior, am aflat că se cheamă continență 
sexuală), ele au fost foarte încântate și m-au făcut să înţeleg că 
acesta nu este un handicap, ci, dimpotrivă, este un mare 
avantaj şi că, în felul acesta, amândoi putem trăi multiple stări 
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de orgasm extraordinar de intense și chiar extatice. Am
nevoie cam de două luni ca să înţeleg pe deplin care sunt 
avantajele continenţei sexuale, şi acum facem dragoste frenetic 
ore în şir, pentru că ştiu că nu este necesar ca el să ejaculeze 
pentru a trăi stări de orgasm intense şi multiple. Acest mod de
face dragoste este acum extraordinar, ba chiar nepre
pentru mine, căci am nevoie de cel puţin 30 de minute ca să 
ating un prim orgasm, şi apoi am descoperit cu încântare nu 
numai că nu trebuie să ne oprim, dar și că intensitatea trăirilor 
se amplifică atât de mult, încât ajungem să simţim amândoi la 
unison orgasm după orgasm, fără să ne simţim niciodată 
vlăguiți.  

Am conștientizat în felul acesta faptul că amorul cu continență 
sexuală este foarte diferit, fiind mult mai intens şi profund decât 
ceea ce eu numeam «amor» înainte de a-l cunoaşte pe Raul. 
Stările anemice de satisfacție amoroasă pe care le trăiam 
atunci nu se pot compara nici pe departe cu stările îmbătătoare 
de fericire pe care le am acum. Orgasmul cu descărcare era 
practic doar o defulare a unei anumite tensiuni energetice care 
se acumula în zona bazinului şi pe care nu ştiam apoi să o 
distribui în mod armonios în tot trupul. Citind mai multe 
amănunte despre continența sexuală, am aflat despre existenţa 
celor șapte centri subtili energetici şi despre procesele 
uimitoare de transmutare şi sublimare a potenţialului sexual
substanțial în energie erotică.  

Acum nu mai simt deloc nevoia imperioasă de a
surplusul de energie de pe centrul al doilea, întrucât 
realizând anumite contracţii și exerciţii de respiraţie, pe care 
am început să le practic zilnic, pot să transmut poten
creator şi să sublimez energia rezultată în sus, chiar pe centrii 
superiori. În felul acesta, sunt mult mai pregătită şi 
efervescentă atunci când mă întâlnesc cu iubitul meu şi, pe 
lângă avantajul că astfel lui îi este mai uşor să controleze 
potenţialul amoros, şi eu reuşesc să ajung mai repede să simt 
plăcerea şi chiar să trăiesc stări foarte intense de iubire şi de 
orgasm din ce în ce mai rafinate.“ 

Realitatea fermecătoare a experienţei senzoriale directe

Laura, în vârstă de 26 de ani, a așteptat timp de trei luni pentru 
a-și întâlni iubitul. Ea se destăinuie: „Eu şi George ne
cunoscut prin intermediul programului de internet Skype, chiar 
în ajunul plecării lui în Australia pentru o perioadă de trei luni. 
Atunci când a sosit ziua cea mare a reîntoarcerii sale, l
aşteptat la aeroport, având inima cât un purice din cauza 
emoţiei: dacă este diferit de ceea ce am putut vedea pe 
monitorul calculatorului? Mă tot întrebam dacă nu cumva m
am ambalat prea rapid şi dacă el nu a luat totul doar ca pe o 
scurtă aventură?  

Sărutul său prelung şi încărcat de iubire de la sosire m
să uit totul. Plini de ardoare și dorință amoroasă, ne
îndreptat cât am putut de repede către locuința mea. De îndată 
ce am intrat pe ușă, am început să ne dezbrăcăm și, ajungând în 
dormitor, am început apoi să mă mângâi într-un mod senzual 
provocator, așa cum obişnuiam să fac aceasta în fața camerei 
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Nu schilodiți și înfometa
Oamenii de știință au decis! Așa arată

corpul ideal al unei femei!
 

Traducere si adaptare: Echipa Dr. Andrei Laslau

          Oamenii de ştiinţă au decis! Aşa arată corpul ideal al 
unei femei! Fiecare femeie este în căutarea corpului ideal. 
Oamenii de ştiinţă ne vin în ajutor.  

u este nici pe departe ceea ce gândeşte industria modei 
când vine vorba despre acest subiect. Ind
apreciază corpurile slabe şi de aceea spun că sunt 

corpurile ideale. Oamenii de modă mai degrabă torturează 
modele pentru a încăpea în creaţiile lor. Oribil!!! 
Ei trăiesc într-o lume în care rochiile se potrivesc doar femeilor 
cu talie subţire. Dar cele plinuţe, unde le lăsaţi domnilor creatori 
de modă???? Cercetătorii de la Universitatea din Texas spun că 
un corp ideal feminin măsoară 1.68
măsurătorile ideale sunt 99/63/91. Femeia din imagine este 
Kelly Brook. Ea este un model mai în vârstă de 34 de ani din 
Anglia. Cei mai mulţi ar spune că este cam grăsuţă pentru 
această meserie.  În general, bărbaţii sunt atraşi de femeile 
slabe, cu trăsături faciale frumoase şi cu 
o linie a corpului bine definită. În ziua de azi nu prea 
gândesc la o stare de bine şi de confort în relaţia lor. Tot ceea ce 
contează este că femeia de lângă ei să arate bine şi dacă se poate 
să vorbească puţin!? Revenind la lumea modei….Îmi pun o 
întrebare. De ce toate modelele trebuie să fie slabe şi s
prin ele? Deoarece creatorii de modă încearcă să vândă haine nu 
să promoveze o femeie sănătoasă. Fotomodele sunt alese în 
funcţie de capacitatea lor de a evidenţia liniile corpului şi 
structura hainelor ce le poartă. De aceea noi vedem foarte puţine
femei că şi Kelly Brook în industria modei. 
Dacă vreţi să arăţi bine nu trebuie să va înfometaţi că modelele 
de pe podium. Este suficient să duceţi un stil de viaţă sănătos 
atât din punct de vedere alimentar dar şi medical. 
Ţineţi minte! 
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 Nu există femeie urâtă, ci doar femeie neîngrijită! 
Fotomodelul (din franceză photo-modèle) sau modelul este o 
persoană care pozează că model fotografic. De obicei 
fotomodelele îşi expun propriul corp în scopuri de reclamă sau 
în cadrul unor licitaţii. Manechinul este o persoană angajată de 
un atelier de croitorie, de o casă (agenţie) de modă etc. pentru a 
îmbracă diverse obiecte vestimentare, cu scopul de a le prezenţa 
publicului.  
În trecut, fiicele clienţilor înstăriţi prezentau creaţiile unor 
croitori sau creatori de modă prin intermediul unor fotografii 
publicate în cataloage sau reviste de modă. Acţiunile organizate 
de diferite case de modă au apărut ulterior. Modelele avansează 
de la manechin, model, fotomel la top model şi supermodel. 
Ocupaţiile obişnuite ale modeleor sunt şedinţele foto, 
prezentările de modă, reclamele, petrecerile şi timpul liber. 
În anul 2012, conform unui studiu făcut de Alianţa Modelelor 
(The Model Alliance), primul sindicat internaţional al 
modelelor, dintr-un eşantion de 85 de respondente
mai bine de jumătate au consumat cocaină, au suferit de 
depresie sau au fost somate să slăbească. 
www.funinventors.com 

                      

Plantele suferă de stres, întocmai precum 
oamenii 

 

         Oamenii de știință australieni au descoperit că plantele 
suferă de stres și trimit semnale defensive, la fel ca oamenii.

ercetătorii au ajuns la această concluzie studiind o plantă 
care este înrudită cu varza, în cadrul unui proiect 
internațional, informează Xinhua News. 

Specialiștii de la Universitatea din Queensland au descoperit că 
plantele și-au adaptat mecanismele genetice pe care o
folosesc pentru a vedea și mirosi mediul înconjurător și pentru a 
se apăra de amenințări. 

Profesorul de biotehnologia plantelor Jimmy Botella de la 
Laboratorul de Inginerie 
Genetică a Plantelor din cadrul 
Școlii de Agricultură și Științe 
a Alimentelor de la 
Universitatea din Queensland a 
declarat că cercetarea condusă 
de Universitatea din Carolina 
de Nord a studiat o familie de 
proteine numite proteine-G din 
planta gâscăriță ce face parte 
din familia Brassicaceae, care 
include, printre altele, și varza. 

„Plantele și-au adaptat mecanismele pe care oamenii le 
folosesc pentru a vedea astfel încât să se apere de agen
patogeni și de stresul provocat de apă”, susține Botella într

C
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eie urâtă, ci doar femeie neîngrijită!  
modèle) sau modelul este o 

persoană care pozează că model fotografic. De obicei 
fotomodelele îşi expun propriul corp în scopuri de reclamă sau 

o persoană angajată de 
un atelier de croitorie, de o casă (agenţie) de modă etc. pentru a 
îmbracă diverse obiecte vestimentare, cu scopul de a le prezenţa 

În trecut, fiicele clienţilor înstăriţi prezentau creaţiile unor 
de modă prin intermediul unor fotografii 

publicate în cataloage sau reviste de modă. Acţiunile organizate 
de diferite case de modă au apărut ulterior. Modelele avansează 
de la manechin, model, fotomel la top model şi supermodel. 

deleor sunt şedinţele foto, 
prezentările de modă, reclamele, petrecerile şi timpul liber.  
În anul 2012, conform unui studiu făcut de Alianţa Modelelor 
(The Model Alliance), primul sindicat internaţional al 

un eşantion de 85 de respondente, a rezultat că 
mai bine de jumătate au consumat cocaină, au suferit de 

 Surse: wikipedia; 

Plantele suferă de stres, întocmai precum 

Jimmy Botella 

știință australieni au descoperit că plantele 
și trimit semnale defensive, la fel ca oamenii.  

u ajuns la această concluzie studiind o plantă 
care este înrudită cu varza, în cadrul unui proiect 

știi de la Universitatea din Queensland au descoperit că 
au adaptat mecanismele genetice pe care oamenii le 

și mirosi mediul înconjurător și pentru a 

plantelor Jimmy Botella de la 

au adaptat mecanismele pe care oamenii le 
folosesc pentru a vedea astfel încât să se apere de agenții 

ține Botella într-o 

declarație emisă în octombrie 2016
oamenii să perceapă lumina, mirosul, aroma 
în reglarea comportamentului și a stării prin lucruri precum 
adrenalina, histaminele, dopamina și serotonina. Proteinele
sunt prezente în aproape toate organismele vii 
dintre medicamentele umane își fac efectul prin receptorii ce au 
legătură cu proteinele-G”, a explicat cercetătorul.

Laboratorul lui Botella s-a ocupat 
important pe care proteinele-G îl joacă în îmbunătă
productivității culturilor, precum orezul,
îmbunătățească și alte plante agricole pentru a răspunde nevoii 
de creștere a siguranței alimentare la nivel mondial. 

„Laboratorul nostru a descoperit anterior că plantele au o 
varietate mai mare de proteine-G în compara
(...) În noua lucrare, oferim aspectul «istoric», despre modul în 
care acestea au evoluat și despre ceea ce credem că este 
principala cauză a acelei evoluții. Demonstrăm că proteinele
din plante le-au depășit pe cele umane, în ceea ce privește 
evoluția”, a mai spus Botella.  

Acesta a explicat că membrii „clasici” ai mecanismelor 
proteinelor-G ai plantelor își mențin rolul lor în ceea ce privește 
dezvoltarea (la fel ca în cazul oamenilor), iar noii membri ai 
familiei proteinelor-G s-au specializat în răspunsul l
cauzat de mediul înconjurător.  

„Acest lucru reflectă principalele diferen
animalelor și plante, faptul că în timp ce animalele pot evita 
situațiile de stres îndepărtându-se de acestea, majoritatea 
plantelor sunt blocate într-un anumit loc 
soluții ingenioase pentru a supraviețui
știință care a menționat că rolul acestei familii de proteine în 
sistemele plantelor este încă în mare parte necunoscut.

Cercetarea a fost condusă de dr. Ala
Urano și a implicat oameni de știință de la Universitatea 
Națională din Singapore și de la Laboratorul Cold Spring 
Harbor din New York, mai arată sursa citată.

                      

Fanta şi Sprite, declarate «otrăvitoare» de 
Înalta Curte de Justiţie din Nigeria

 
                Un judecător de la Înalta Curte de Justiţie din 
Lagos a decis că Fanta şi Sprite pot fi „otrăvitoare” şi a dat 
o sentinţă în acest sens, scrie CNN, citând presa locală.

udecătorul Adedayo Oyebanji a decis că
conţin aceste bături să fie pus un avertisment privind 
riscurile în cazul în care sunt consumate împreună c
vitamina C. De asemenea, magistratul a impus

Naţionale de Control al Alimentelor o amendă de 2 milioane de 
naira (6.000 de euro) pentru că nu a supravegheat suficient 
comercializarea acestor băuturi. 

J
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ție emisă în octombrie 2016. „Proteinele-G ajută 
rceapă lumina, mirosul, aroma și sunt implicate 

și a stării prin lucruri precum 
și serotonina. Proteinele-G 

sunt prezente în aproape toate organismele vii și circa jumătate 
și fac efectul prin receptorii ce au 

”, a explicat cercetătorul. 

a ocupat și cu cercetarea rolului 
G îl joacă în îmbunătățirea 

ții culturilor, precum orezul, și caută să 
țească și alte plante agricole pentru a răspunde nevoii 

ștere a siguranței alimentare la nivel mondial.  

Laboratorul nostru a descoperit anterior că plantele au o 
G în comparație cu oamenii. 

În noua lucrare, oferim aspectul «istoric», despre modul în 
și despre ceea ce credem că este 

ții. Demonstrăm că proteinele-G 
șit pe cele umane, în ceea ce privește 

Acesta a explicat că membrii „clasici” ai mecanismelor 
și mențin rolul lor în ceea ce privește 

dezvoltarea (la fel ca în cazul oamenilor), iar noii membri ai 
au specializat în răspunsul la stresul 

Acest lucru reflectă principalele diferențe dintre majoritatea 
și plante, faptul că în timp ce animalele pot evita 

se de acestea, majoritatea 
un anumit loc și trebuie să găsească 

ții ingenioase pentru a supraviețui”, a mai spus omul de 
știință care a menționat că rolul acestei familii de proteine în 
sistemele plantelor este încă în mare parte necunoscut. 

Cercetarea a fost condusă de dr. Alan Jones și dr. Daisuke 
și a implicat oameni de știință de la Universitatea 

țională din Singapore și de la Laboratorul Cold Spring 
Harbor din New York, mai arată sursa citată. 

Fanta şi Sprite, declarate «otrăvitoare» de 
Înalta Curte de Justiţie din Nigeria 

Un judecător de la Înalta Curte de Justiţie din 
t fi „otrăvitoare” şi a dat 

, citând presa locală.  

orul Adedayo Oyebanji a decis că pe toate sticlele ce 
turi să fie pus un avertisment privind 

riscurile în cazul în care sunt consumate împreună cu 
vitamina C. De asemenea, magistratul a impus Agenţiei 

o amendă de 2 milioane de 
naira (6.000 de euro) pentru că nu a supravegheat suficient 
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„Agenţia i-a abandonat pe cetăţenii ţării noastre, certificând 
drept potrivite pentru consumul uman produse care devin 
otrăvitoare în prezenţa acidului ascorbic
judecătorul. El susţine că acidul benzoic şi alţi aditivi din Fanta 
şi Sprite produc o combinaţie letală când sunt amestecaţi c
vitamina C – mai precis, formează benzen, care este carcinogen.

Sentinţa a fost dată după un proces împotriva NBC, firma care 
îmbuteliază produsele Coca-Coca în Nigeria, deschis de un om 
de afaceri local. Acesta spune că a încercat să exporte produsele 
NBC în Marea Britanie, dar au fost distruse din cauza riscului 
pe care îl prezintă. Compania se apără, spunând că limitele 
privind conţinutul de acid benzoic sunt mai scăzute în Marea 
Britanie decât Nigeria şi din acest motiv băuturile răcoritoare au 
fost distruse de vameşii englezi, nu pentru că erau periculoase. 
Cei de la NBC explică şi că, pentru piaţa nigeriană, e nevoie de 
o concentraţie mai mare de conservanţi din cauza climei 
tropicale. Atât NBC, cât şi Agenţia de Control al Alimentelor 
vor face recurs la decizia Înaltei Curţi. 

Ministrul nigerian al Sănătăţii a anunţat o anchetă, chiar dacă a 
dat şi un comunicat în care anunţat că nivelul de acid benzoic 
din respectivele băuturi răcoritoare este sigur şi nu prezintă 
niciun risc pentru sănătate. Şi oficiul local pentru protecţia 
consumatorilor a demarat verificări, chiar dacă compania a dat 
asigurări că nu a încălcat standardele Codex Alimentarius
nivelul de acid benzoic din cele 2 produse nu este periculos.

                      

Otrăvurile din alimente – standardele 
duble în alimentaţie 

Olga Sehnalová

ecanismul distrugerii industriei alimentare autohtone 
de către Uniunea Europeană 

Nu este o noutate pentru nimeni – după ce statele vechi ale 
Uniunii Europene au distrus economiile ţărilor care erau ahtiate 
să intre în UE, aceleaşi state au început să profite de golul lăsat 
şi să împingă spre piaţa de consum estică alimente bog
nutrienţi ci în otrăvuri alimentare, denumite generic „E”
Parcă e mai puţin otrăvitoare otrava alimentară dacă nu îi spui 
„otravă” ci îi spui „E”, nu? 

De fapt acesta este şi scopul oricărei integrări în Uniunea 
Europeană – ţara care este invitată pentru aderare este în acelaşi 
timp obligată să facă anumite concesii vesticilor şi să îşi vândă 
pe nimic economia, pe motive ce ţin de tehnologizare, de 
poluare sau de calitatea produselor. Motivele, reale sau 
inventate, dau prilejul unor ţări precum Germania sau Fran
îşi impună punctul de vedere şi să acapareze pe nimic 
agricultura şi industria ţărilor care îşi doresc să adere la Uniune, 
iar România nu a făcut excepţie. 

Odată acaparată sau subminată agricultura ţării respective, acea 
ţară va fi nevoită, bineînţeles, să cumpere produsele din import. 

M
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astre, certificând 
drept potrivite pentru consumul uman produse care devin 
otrăvitoare în prezenţa acidului ascorbic”, a afirmat 
judecătorul. El susţine că acidul benzoic şi alţi aditivi din Fanta 
şi Sprite produc o combinaţie letală când sunt amestecaţi cu 

mai precis, formează benzen, care este carcinogen. 

Sentinţa a fost dată după un proces împotriva NBC, firma care 
Coca în Nigeria, deschis de un om 

de afaceri local. Acesta spune că a încercat să exporte produsele 
BC în Marea Britanie, dar au fost distruse din cauza riscului 
pe care îl prezintă. Compania se apără, spunând că limitele 
privind conţinutul de acid benzoic sunt mai scăzute în Marea 
Britanie decât Nigeria şi din acest motiv băuturile răcoritoare au 

istruse de vameşii englezi, nu pentru că erau periculoase. 
Cei de la NBC explică şi că, pentru piaţa nigeriană, e nevoie de 
o concentraţie mai mare de conservanţi din cauza climei 
tropicale. Atât NBC, cât şi Agenţia de Control al Alimentelor 

Ministrul nigerian al Sănătăţii a anunţat o anchetă, chiar dacă a 
dat şi un comunicat în care anunţat că nivelul de acid benzoic 
din respectivele băuturi răcoritoare este sigur şi nu prezintă 

iul local pentru protecţia 
consumatorilor a demarat verificări, chiar dacă compania a dat 

Codex Alimentarius şi că 
nivelul de acid benzoic din cele 2 produse nu este periculos. 

standardele 
 

Olga Sehnalová 

ecanismul distrugerii industriei alimentare autohtone 

după ce statele vechi ale 
Uniunii Europene au distrus economiile ţărilor care erau ahtiate 

, aceleaşi state au început să profite de golul lăsat 
şi să împingă spre piaţa de consum estică alimente bogate nu în 
nutrienţi ci în otrăvuri alimentare, denumite generic „E”-uri. 
Parcă e mai puţin otrăvitoare otrava alimentară dacă nu îi spui 

De fapt acesta este şi scopul oricărei integrări în Uniunea 
itată pentru aderare este în acelaşi 

timp obligată să facă anumite concesii vesticilor şi să îşi vândă 
pe nimic economia, pe motive ce ţin de tehnologizare, de 
poluare sau de calitatea produselor. Motivele, reale sau 

m Germania sau Franța să 
îşi impună punctul de vedere şi să acapareze pe nimic 
agricultura şi industria ţărilor care îşi doresc să adere la Uniune, 

Odată acaparată sau subminată agricultura ţării respective, acea 
nevoită, bineînţeles, să cumpere produsele din import. 

„Darnice”, ca de obicei, aceleaşi Germania şi Fran
acoliţii lor îţi oferă acum produsele alimentare pe care în 
condiţiile în care nu ai fi aderat la Uniune le
singură, ca ţară; astfel, în loc să oferi de lucru cetăţenilor tăi, îi 
îmbogăţeşti pe occidentali. Iar asta nu este tot…

Cum introduc vesticii otrăvuri în alimentele destinate pieţei 
din Europa de Est 

Occidentul nu s-a oprit aici, din păcate… Nu le
că au distrus industrii întregi şi că au devenit unici furnizori 
pentru anumite produse, şi-au dorit să obţină un profit şi mai 
mare prin înlocuirea cu otrăvuri a produselor de bază din 
alimente. 

Nu exagerăm cu nimic! Un studiu făcut în 2015 de 
Universitatea de Chimie şi Tehnologie din Praga arată că în 
cazul unor alimente comune, des întâlnite pe rafturile 
magazinelor din Cehia, deşi ambalajul era identic, calitatea 
aceluiaşi produs vândut în Cehia diferea cu mult de 
calitatea produsului similar vândut în Germa
Astfel, de exemplu, o sticlă de Sprite din Germania era îndulcită 
doar cu zahăr în timp ce în Cehia era îndulcită cu 
de glucoză, aspartam şi acesulfam. Ultimele două „ingrediente” 
sunt de fapt otrăvuri care ne ucid lent dar sigur, atât
pe copiii noştri! 

Acelaşi studiu a arătat că nişte banale batoane din carne de pe
conţineau 7% mai puţin pește în cutiile vândute în Cehia decât 
în cele vândute în Germania, dar şi că o sticlă de 
Nestlé vândută la Praga conţinea mai mulţi îndulcitori artificiali 
şi cu 40% mai puţin ceai decât sticla similară vândută la Berlin!

Da, zahărul pe care îl adaugă nemţii în alimente este destul de 
dăunător la rândul lui, dar nu poate fi comparat cu efectele 
aspartamului şi acesulfamului. Efectele nocive ale acestor 
otrăvuri: de la cancer la… cancer… şi terminând cu… cancer!

Cum au fost până acum minţiţi esticii de către occidentali

Simplu – folosindu-se acelaşi ambalaj ca în Vest pentru 
alimente, esticii nu s-au prins de la început că 
crezut că dacă produsele au acelaşi ambalaj, atunci sunt produse 
în aceleaşi fabrici şi au aceeaşi calitate. Credeau cumva că 
boierul şi sluga pot sta la aceeaşi masă…

Greşit! Prima dată esticii s-au prins atunci când au început să 
meargă în Germania pentru a-şi cumpăra maşini 
întrucât observaseră că o maşină „adusă de
doua este mai fiabilă şi mai rezistentă decât una nou
cumpărată din show-room de la noi! Atunci industria auto a 
recunoscut că are practic două benzi de producţie în fabrici 
una pentru „boierii” din Vest şi alta pentru „coada vacii” din 
Est. Niciodată boierii şi slugile nu au mers în aceeaşi trăsură, 
aşa că de ce să ne facem probleme, nu?

Ei bine, dacă autoturismul ţi-l iei o dată la 5 an
poţi să faci o excursie prin târgurile de 
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„Darnice”, ca de obicei, aceleaşi Germania şi Franța alături de 
acoliţii lor îţi oferă acum produsele alimentare pe care în 
condiţiile în care nu ai fi aderat la Uniune le-ai fi produs 

ă; astfel, în loc să oferi de lucru cetăţenilor tăi, îi 
îmbogăţeşti pe occidentali. Iar asta nu este tot… 

Cum introduc vesticii otrăvuri în alimentele destinate pieţei 

a oprit aici, din păcate… Nu le-a fost suficient 
distrus industrii întregi şi că au devenit unici furnizori 

au dorit să obţină un profit şi mai 
mare prin înlocuirea cu otrăvuri a produselor de bază din 

Un studiu făcut în 2015 de 
Chimie şi Tehnologie din Praga arată că în 

cazul unor alimente comune, des întâlnite pe rafturile 
deşi ambalajul era identic, calitatea 

aceluiaşi produs vândut în Cehia diferea cu mult de 
calitatea produsului similar vândut în Germania! 

din Germania era îndulcită 
doar cu zahăr în timp ce în Cehia era îndulcită cu fructoză, sirop 

. Ultimele două „ingrediente” 
sunt de fapt otrăvuri care ne ucid lent dar sigur, atât pe noi cât şi 

Acelaşi studiu a arătat că nişte banale batoane din carne de pește 
ște în cutiile vândute în Cehia decât 

în cele vândute în Germania, dar şi că o sticlă de Nestea de la 
nea mai mulţi îndulcitori artificiali 

şi cu 40% mai puţin ceai decât sticla similară vândută la Berlin! 

Da, zahărul pe care îl adaugă nemţii în alimente este destul de 
dăunător la rândul lui, dar nu poate fi comparat cu efectele 

ui. Efectele nocive ale acestor 
otrăvuri: de la cancer la… cancer… şi terminând cu… cancer! 

Cum au fost până acum minţiţi esticii de către occidentali 

se acelaşi ambalaj ca în Vest pentru 
au prins de la început că sunt otrăviţi. Au 

crezut că dacă produsele au acelaşi ambalaj, atunci sunt produse 
în aceleaşi fabrici şi au aceeaşi calitate. Credeau cumva că 
boierul şi sluga pot sta la aceeaşi masă… 

au prins atunci când au început să 
şi cumpăra maşini second hand, 

întrucât observaseră că o maşină „adusă de-afară” la mâna a 
doua este mai fiabilă şi mai rezistentă decât una nou-nouţă 

room de la noi! Atunci industria auto a 
c două benzi de producţie în fabrici – 

una pentru „boierii” din Vest şi alta pentru „coada vacii” din 
Est. Niciodată boierii şi slugile nu au mers în aceeaşi trăsură, 
aşa că de ce să ne facem probleme, nu? 

l iei o dată la 5 ani (dacă ţi-l iei) şi 
poţi să faci o excursie prin târgurile de second hand vestice 
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pentru a cumpăra ce aruncă occidentalii cu gândul că oricum ce 
aruncă ei e mai bun decât ce îţi vinde ca nou acelaşi producător 
în ţara ta, cu alimentele nu mai poţi repeta povestea – nu poţi să 
iei avionul până la Berlin ca să bei un Sprite original şi să 
cumperi două pachete de unt şi unul de margarină sau să 
cumperi o pâine, nu? Şi atunci te păcăleşti singur şi mergi în 
lanţurile de magazine care aparţin tot vesticilor şi cumperi de 
acolo un ambalaj identic având în minte efectul de placebo că 
vei mânca ce mănâncă şi neamţul sau francezul, deşi realitatea 
este că tocmai ţi-ai cumpărat o bucată de otravă frumos 
ambalată! 

Calitatea dublă în alimentaţie 

Prinşi cu minciuna, occidentalii au găsit două scuze, una mai 
penibilă ca cealaltă, pentru a justifica standardul dublu în ceea 
ce priveşte calitatea superioară a alimentelor destinate pieţei 
vestice față de calitatea inferioară a alimentelor destinate pieţei 
estice: 

1. Chipurile, avem noi gusturi diferite de cele ale occidentalilor 
Asta ar fi prima scuză sau, mai bine spus, „asta ar fi prima 
glumă”, ca să-l parodiem pe acel nefericit de stand-up 
comediant. Chipurile, gusturile slugilor din Est nu sunt la fel cu 
gusturile boierilor din Vest, iar esticii mai mănâncă şi alimente 
de calitatea a doua, la nevoie, plus multă-multă otravă, cât să 
ajungă pentru câteva generaţii (doar nu vă închipuiaţi ca 
otrăvirea organismului nu influenţează materialul genetic, nu?). 

2. Chipurile, nu pot să controleze ei procesul de producţie în 
anumite fabrici 
Asta ar fi a doua glumă – cică produsele destinate pieţei vestice 
se fabrică în anumite locuri, în timp ce produsele destinate 
esticilor se fabrică în alte locuri, iar asta generează o diferenţă a 
calităţii între cele două variante din cauza proceselor de 
fabricaţie diferite sau a calităţii ingredientelor cumpărate de la 
diferiţi furnizori locali. O gogomănie cât tot Occidentul de 
mare, de parcă nu ar controla ei toate fabricile lor indiferent de 
locaţie! 
Şi totuşi, să „confunzi” otrava cu zahărul e un act deliberat, nu 
un accident… 

Demersul Slovaciei şi Cehiei pentru eliminarea standardelor 
alimentare duble 

Slovacia, ţară care a asigurat pentru o perioadă de 6 luni 
preşedinţia Consiliului Europei (iulie-decembrie 2016) a iniţiat 
un demers, puternic susţinut de Cehia, pentru eliminarea acestor 
diferenţe între produsele vestice şi cele estice. Dacă va reuşi să 
o facă, atunci va fi o palmă dată tuturor acelor aşa-zişi „lideri” 
ai unor ţări europene (includem aici şi România) care nu ştiu 
altceva decât să se ploconească pe la uşile Uniunii ca la Înalta 
Poartă şi să sărute mâinile boierilor atunci când îi lasă să 
domnească în continuare peste poporul lor. 

Foarte interesant este că România ar fi trebuit să fie prima care 
să susţină un astfel de demers, în primul rând pentru că odată 
eram supranumiţi „grânarul Europei”. 

Din păcate, nu numai că România nu susţine public acest 
demers, dar noi suntem şi excepţii ale Uniunii, prin susţinerea 
introducerii unor nomenclatoare pentru reţetele de otrăvuri în 
alimente – ne gândim aici la Codex Alimentarius… 

Concluzie: România acceptă în continuare otrăvurile 
Europei de Vest 

România alege să nu susţină demersul Slovaciei şi al Cehiei în 
înlăturarea otrăvurilor din alimente şi a standardelor duble la 
alimente pe tot cuprinsul Uniunii Europene.  

Supermarket, această lume minunată, cu „două viteze” 

Așadar, din Europa Centrală apare presiunea pe marile 
companii producătoare și pe supermarketuri să înceteze să mai 
vândă pe piețele din fostele țări comuniste produse de calitate 
inferioară ale mărcilor comercializate în Occident. 
Slovacia, puternic susținută de Cehia, scrie Politico, dorește să 
pună capăt la ceea ce consideră a fi o nedreaptă distorsiune a 
pieței unice. 

Problema și abordările diametral opuse 

Descoperirea cercetătorilor cehi că ambalajele unor produse pot 
arăta identic în Germania și în Cehia, dar conținutul este diferit, 
versiunea vândută în magazinele din Praga fiind de cele mai 
multe ori inferioară din punct de vedere al calității produsului, a 
stârnit indignarea oamenilor. 

Promotorii unificării standardelor de calitate afirmă că aceasta 
reflectă o convingere a producătorilor că piețele mai puțin 
rafinate sunt dispuse să facă rabat la calitate. De cealaltă parte, 
producătorii susțin cu perfidie că diferențele între ingredientele 
anumitor produse se datorează simplului fapt că gusturile diferă 
în regiunile Europei. 

„Nu spunem că firmele nu trebuie să își adapteze producția în 
funcție de cererea consumatorilor. Noi vorbim însă de diferențe 
de calitate ale aceluiași ingredient folosit și cred că asta este 
inacceptabil”, afirmă Olga Sehnalová, europarlamentar ceh. 

Reglementările europene în materie cer companiilor să treacă pe 
ambalajul produselor lista completă a ingredientelor utilizate, 
dar nu obligă companiile să respecte o anumită rețetă a 
produselor. 

Oficialii cehi spun că singurul mod în care s-ar garanta aceeași 
calitate a produsului vândut pe diferite piețe constă în 
modificarea legislației europene în acest sens. Asta înseamnă 
însă ani buni de negociere cu multinaționalele. 

Ce arată studiile de specialitate: Pâinea nemților conține de 
3 ori mai multă făină de grâu decât cea a cehilor 

Primele studii comparative au fost realizate în 2011 de 
Asociația Consumatorilor din Slovacia, care a cumpărat și 
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comparat produsele din supermarketuri din Germania, Austria, 
Cehia, Polonia, Slovacia, Ungaria, România şi Bulgaria. Studiul 
a arătat diferențe de calitate între produse similare. 

Studiul derulat în 2015 de Universitatea de Chimie și de 
Tehnologie din Praga a comparat ingredientele folosite în 
produse care se vând, sub același brand, în Germania și în 
Cehia. 

Rezultatele (menționate și mai sus): 
- Sticla de 1 litru de Sprite care se vinde în Germania conține 
zahăr ca unic îndulcitor. Aceeași sticlă vândută în Cehia conține 
fructoză, sirop de glucoză și îndulcitori artificiali precum 
aspartam și acesulfam. Sticla de Sprite din Cehia este și mai 
scumpă. 
- Pachetele cu „fish fingers” Iglo vândute în Cehia conțin cu 7% 
mai puțin pește decât produsul similar vândut în Germania. 
- Sticlele Nestea lemon, marcă a Nestlé și Coca-Cola, conțin în 
versiunea de pe piața cehă o cantitate mai mare de îndulcitori 
artificiali și cu 40% mai puțin extract de ceai decât versiunea 
vândută în Germania. 

Guvernele slovac și ceh consideră injuste aceste practici. 
„Adevărul este că oamenilor din Centrul și din Estul Europei le 
pasă de aceste diferențe, mulți percep aceasta ca discriminare”, 
spune europarlamentarul Olga Sehnalová. 

„Folosim studii de piață care ne ajută să îmbunătățim 
produsele și să aplicăm noi rețete, care răspund așteptărilor 
specifice consumatorilor locali”, afirmă purtătorul de cuvânt al 
Nestlé, Olivera Međugorac. 

Coca-Cola, producătorul Sprite, a afirmat că a echivala 
utilizarea îndulcitorilor artificiali cu calitatea scăzută este un 
mod „simplist” de a privi lucrurile și a precizat că rețeta folosită 
pentru Sprite-ul vândut pe piața cehă este identică cu cea 
folosită în Spania sau SUA. În ceea ce privește ingredientele 
diferite ale Nestea din Germania și Cehia, Coca Cola a subliniat 
că a doua rețetă conține cu 35% mai puțin zahăr, lucru benefic 
sănătății. 

Diferențe de calitate s-au constatat inclusiv la produse 
comercializate în supermarketuri sub brand propriu. 

O cercetare dTest a studiat produsele pe care Kaufland le 
comercializează sub brand propriu, K-Classic, în Germania și 
Cehia. Astfel: 
- Pâinea prăjită conține 59% făină de grâu în Germania și 19% 
făină de grâu în Cehia 
- Cipsurile cu paprika conțin 34% ulei de floarea soarelui în 
Germania, iar în Cehia 14% ulei de floarea soarelui și 21% ulei 
de palmier. 
- Cârnații proaspeți K-Classic conțin, în varianta cehă, mai 
multe grăsimi și mai puțină carne decât produsul similar din 
Germania. 

Kaufland afirmă că „marea majoritate” a produselor proprii 
conțin aceleași ingrediente, însă unele diferențe ar putea apărea 

din cauza faptului că rețeaua are furnizori diferiți în Europa. 
„Produsele K-Classic respectă cele mai înalte standarde, care 
sunt verificate periodic”, afirmă un purtător de cuvânt al 
lanțului de magazine. 

O bătălie cu morile de vânt 

Așa-numitul „dublu standard al produselor” este de ani de zile 
în atenția guvernelor din Europa Centrală, iar președinția 
slovacă a Consiliului Europei a generat speranțe sporite în 
Cehia și Slovacia că organismul european va declanșa o luptă 
pentru unificarea standardelor de calitate în întreaga Uniune. În 
acest moment însă este greu de presupus că Slovacia va mai 
reuși să convingă statele importante să se alăture inițiativei. 

Oprirea dublului standard și obligarea companiilor să pună în 
vânzare produse identice în toată piața europeană presupune 
revizuirea legislației în domeniul alimentar – o întreprindere 
care nu este dorită nici de industria alimentară, nici de Comisia 
Europeană. 
Un membru al guvernului ceh anunță că inițiativa Pragăi a 
primit un sprijin redus, numai din partea Bulgariei, Croației și 
Estoniei, care au efectuat propriile cercetări în materia calității 
produselor importate. 

Eterna și fascinanta Românie 

Chestiunea calității produselor alimentare vândute în piața 
românească a fost atinsă pentru prima oară de un reprezentant al 
guvernului României în decembrie 2015, de către proaspăt 
instalatul (la acea vreme) Achim Irimescu la Agricultură. Una 
dintre primele declarații făcute în calitate de ministru a șocat: 
multe produse din străinătate care ajung în România se vând 
pentru că sunt din segmentul cel mai ieftin, dar, astfel, populația 
este otrăvită și producătorul român omorât. 

„Orice guvern are datoria să își apere și producătorul și 
consumatorul. Din cauza aceasta cred că nu am făcut suficient 
până acum și eu vă promit că voi face tot ce îmi stă în putință 
pentru a ajuta românul să consume cât mai multe produse 
românești”, a spus Achim Irimescu. 

Până la Achim Irimescu, nimeni n-a avut nimic de obiectat față 
de calitatea produselor importate. Mai mult, diverse autorități 
române au criticat studiile făcute în Cehia sau în Slovacia. 

În 2011, Răzvan Resmeriţă, director la Centrul European al 
Consumatorilor din România, afirma public: „Eu nu sunt de 
acord cu rezultatele studiului făcut în Slovacia. Din 
cunoştinţele mele, discriminarea concretizată printr-o calitate 
mai bună a produselor importate pentru consumatorii din vest 
şi o calitate mai slabă pentru cei din est nu există.” 

Culmea ridicolului a fost însă atinsă de Asociaţia pentru 
Protecţia Consumatorului din România, care în același an 2011 
a anunțat că a făcut testele comparative care au demonstrat că 
unii detergenţi sunt mai buni la noi decât în alte state 
occidentale. 
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Inițiativa cehă, primită cu reticență de oficialii UE

Republica Cehă a fost prima care a adus problema în aten
miniștrilor Agriculturii din UE, în cadrul unei reuniuni din luna 
mai, cerând statelor membre și Comisiei Europene să găsească 
„măsuri legislative” care să interzică firmelor să folosească 
ingrediente diferite în piețe diferite. Cehii au mai trimis 
scrisoare Comisarului European pentru Sănătate 
alimentară, Vytenis Andriukaitis, comisarului pentru Pia
Internă, Elżbieta Bieńkowska, și comisarului pentru Justi
Věra Jourová, în încercarea de a-i determina să examineze 
problema. Guvernul ceh nu a primit niciun răspuns.
Politico, un oficial al Comisiei Europene a refuzat să comenteze 
dacă Bruxelles-ul are în atenție această problemă, spunând însă 
că potrivit reglementărilor în vigoare pe ambalajele produselor 
trebuie specificat fiecare ingredient folosit, astfel încât 
consumatorii sunt deplin informați. 

„Atâta vreme cât produsele corespund standardelor europene 
iar consumatorii nu sunt induși în eroare în ceea ce privește 
caracteristicile principale ale produselor, nicio legisla
poate împiedica companiile să vândă produse în concordan
cu solicitarea piețelor, care ține cont de preferințele, de 
gusturile sau de puterea de cumpărare a consumatorilor
afirmat oficialul citat. 

                      

Iată ce chimicale introduci în corp cu 
fiecare țigară fumată! 

       Cu toții suntem conștienți că fumatul este dăunător 
pentru sănătate. Fumatul se numără printre principalele 
cauze de deces în majoritatea țărilor, România nefăcând 
excepție.  

tatisticile spun că fumatul curmă anual vie
români, însă efectele fumatului sunt de necontrolat. Tot 
statisticile ne dezvăluie că aproximativ 100 de români cu 

vârste sub 18 ani se apucă zilnic de 
fumat.  

Dacă ești fumător sau poate ești tentat 
să te apuci de fumat, s-ar putea să te 
gândești de două ori înainte să-ți 
aprinzi o țigară după ce vei vedea exact 
cât de nocive sunt chimicalele din 
țigări. 

Ingredientele conținute de țigări sunt 
de-a dreptul înfiorătoare...  

Deși unele denumiri precum hexamină, acid stearic și cadmiu 
nu ne spun mare lucru la prima vedere, te vei îngrozi când vei 
afla de unde provin aceste substanțe și ce efecte au asupra 
organismului, astfel:  
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să interzică firmelor să folosească 

Cehii au mai trimis și câte o 
scrisoare Comisarului European pentru Sănătate și Siguranță 
alimentară, Vytenis Andriukaitis, comisarului pentru Piața 
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tă problemă, spunând însă 
că potrivit reglementărilor în vigoare pe ambalajele produselor 
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Atâta vreme cât produsele corespund standardelor europene 
și în eroare în ceea ce privește 
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poate împiedica companiile să vândă produse în concordanță 
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ții suntem conștienți că fumatul este dăunător 
pentru sănătate. Fumatul se numără printre principalele 

țărilor, România nefăcând 

tatisticile spun că fumatul curmă anual viețile a 10.000 de 
români, însă efectele fumatului sunt de necontrolat. Tot 
statisticile ne dezvăluie că aproximativ 100 de români cu 

și unele denumiri precum hexamină, acid stearic și cadmiu 
u la prima vedere, te vei îngrozi când vei 

țe și ce efecte au asupra 

- Cadmiul este folosit la fabricarea bateriilor alcaline;
- Butanul este o chimicală puternică con
brichetă; 
- Metanul este un gaz toxic emanat de fosele septice;
- Arsenicul este o otravă puternică; 
- Amoniacul este conținut de detergenții puternici pentru 
dezinfectarea băii și a vasului de toaletă;
- Metanolul este folosit pe post de combustibil pentru 
propulsarea motoarelor cu reacție; 
- Hexamina este conținută de gazul pentru aprinderea grătarelor;
- Acidul stearic este un ingredient tipic al cerii pentru lumânări;
- Toluenul este un solvent industrial; 
- Nicotina intră în componența insecticidelor.
- La toate acestea se mai adaugă și monoxid de carbon, un gaz 
foarte toxic, dar și acid acetic în concentrații mari.

Dacă toate aceste detalii nu sunt suficiente pentru a te determina 
să te lași de fumat, ia în calcul faptul că organismul se reface 
surprinzător de repede atunci când nu mai este expus constant la 
toate aceste otrăvuri. Potrivit Societății Române de Cancer, la 
doar 20 de minute după stingerea ultimei 
tensiunea arterială coboară până în limitele normale. 

În plus, la numai două săptămâni de la renun
circulația sângelui se îmbunătățește, iar capacitatea pulmonară 
crește considerabil. La un an, riscul de boli cardiace se reduce la 
jumătate. Desigur, există și avantaje imediate și ușor 
observabile. Simțul gustului se ascute, respira
hainele își schimbă mirosul, iar dinții și unghiile devin mai albe. 

Multora nu le este ușor să spună nu țigărilor, dar beneficiile sunt 
uriașe. Vei arăta și te vei simți incomparabil mai bine!

                      

Alimentul care distruge oasele încet dar 
sigur 

 

          Nu mai este un secret că ZAHĂRUL
adevărat rău sănătăţii noastre prin cr
obezitate, diabet, stricăciuni la nivelul dinţilor şi boli de 
inimă. Însă, foarte puţini cunosc adevăratele efecte ale 
acestuia la nivelul oaselor. 

şa cum arată ultimele studii publicate în "Strong 
Bones", zahărul nu face nimic altcev
cartilajul - ţesutul care ne menţine oasele puternice; şi 

ce este şi mai trist este că ajungem să consumăm zahăr în 
fiecare zi şi nu putem ţine sub control cantitatea.

Zahărul cauzează pierderi de calciu 

Calciu este o minerală vitală pentru sănătatea oaselor noastre 
deoarece ajută la menţinerea structurii solide. Lipsa de calciu 
duce la osteoporoză. Consumul excesiv de zahăr dizolvă 
extraordinar de repede doza de calciu din organism şi o elimină 

A
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prin urină, aşa cum spun oamenii de ştiinţă, conform studiilor 
efectuate. Pentru a ajuta oasele să se „reconstruiască” şi să 
evităm pe cât posibil riscul de osteoporoză, este esenţial să 
scădem considerabil cantitatea de zahăr din dieta noastră 
zilnică. 

Cortizolul este acel hormon din organism care are nevoie să se 
regăsească la un nivel optim pentru ca funcţiile corpului, dintre 
cele mai importante, să funcţioneze în norme. Când nivelul de 
cortizol este ridicat, acesta afectează sănătatea generală în foarte 
multe moduri- poate duce la o imunitate scăzută, la grăsime 
abdominală şi chiar poate pune în pericol, serios, ţesuturile 
oaselor tale. Majoritatea oamenilor sunt la curent cu rolul pe 
care-l joacă stresul într-un nivel crescut de cortizol, însă şi 
zahărul este responsabil cam în aceeaşi măsură. 

Zahărul „fură” şi magneziul din corp 

Magneziul este esenţial pentru densitatea oaselor şi funcţionarea 
muşchilor (deci inclusiv a inimii!). Zahărul procesat este 
responsabil pentru o cantitate scăzută de magneziu în organism 
deoarece este nevoie de 54 molecule de magneziu pentru a 
procesa o moleculă de zahăr. Conform unui studiu efectuat de 
cei de la „The Clinical Biochemist Reviews”, se pare că zahărul 
rafinat poate reduce conţinutul de magneziu cu până la 85%.

http://independent.md/ alimentul-care-distruge- oasele
consumam-zilnic/#.WMfHpbe7paE 

                      

Medic neurolog-pediatru: Cum se 
atrofiază creierul unui copil care petrece 

prea mult timp la calculator

Diana COROPCEANU,  medic neurolog

       Copiii care petrec prea mult timp în fața calculatorului 
devin foarte stresați. Utilizarea necontrolată a acestuia 
slăbeşte creativitatea, inhibă neuronii, slăbeşte comunicarea 
dintre emisferele cerebrale, împiedică gândirea, provoacă 
deficit de atenţie şi concentrare, contribuie la scăderea 
randamentului şcolar.  

n perioada copilăriei, creierul este în proces de formare, este 
imatur, respectiv este sensibil şi e vulnerabil la mai mul
factori nocivi. Petrecerea timpului în exces în fa

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 instabili din punct de vedere emoțional. 

Accesarea repetată a internetului provoacă un dezechilibru în 
funcţionarea emisferei cerebrale stângi. „Consumul
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organizarea, planificarea, realizarea acţiunilor; pe de altă parte, 

citatea de a înţelege mesajele 
nonverbale. Din această cauză, copiii devin mai agresivi, 

și 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 calculator, 
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 musculare, 
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
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, so
copiii ar trebui să practice sportul, să se plimbe în aer liber, să 
facă 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 situați
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
părinți. Fiţi conectaţi la viaţa reală, participaţi la evenimente, 
mergeţi la concerte, citiţi ziare, cărţi, răsfoi
sanatate.md  

Remote Neural Monitoring 
Spionajul neconven

       Societatea actuală se îndreaptă cu paşi grăbiţi către o 
societate absolut controlată, acest fapt fiind posibil datorită 
capacităţii de control informaţional ne
omenirii. Totul devine număr, totul devine informaţie, 
inclusiv cele mai intime gânduri. 

n exemplu în aceste sens îl constituie procesul intentat 
de John St. Clair Akwei împotriva Agenţiei Naţionale 
de Securitate a S.U.A. (NSA), cu

G. Meade, Maryland (Procesul civil nr. 92
John Akwei, a aflat de existenţa unor programe de spionaj ale 
NSA în urma efectelor supravegherii de către NSA din 
octombrie 1990 pânã în mai 1991. 

Actele procesului au fost publicate în formã integralã în revista 
Nexus pe lunile aprilie-mai 1996, din care cităm. Documentele 
dezvãluie o gamã uluitor de largã de tehnologii şi programe 

U
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o perioadă îndelungată, poate lăsa amprente asupra sănătății 
șa diverse probleme, dar în primul 

rând suferă ochii. Ochii obosesc, devin uscați, înroşiți, apare 

arece 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 

, 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 
mn, 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 
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 și afectivă, 
copiii ar trebui să practice sportul, să se plimbe în aer liber, să 

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, 
și facă relații 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 

ți. Fiţi conectaţi la viaţa reală, participaţi la evenimente, 
mergeţi la concerte, citiţi ziare, cărţi, răsfoiți reviste.  Sursa: e-

Remote Neural Monitoring – 
neconvențional 

Societatea actuală se îndreaptă cu paşi grăbiţi către o 
societate absolut controlată, acest fapt fiind posibil datorită 
capacităţii de control informaţional nemaiîntâlnit în istoria 
omenirii. Totul devine număr, totul devine informaţie, 

n exemplu în aceste sens îl constituie procesul intentat 
de John St. Clair Akwei împotriva Agenţiei Naţionale 
de Securitate a S.U.A. (NSA), cu sediul la Fort George 

G. Meade, Maryland (Procesul civil nr. 92-0449). Reclamantul, 
John Akwei, a aflat de existenţa unor programe de spionaj ale 
NSA în urma efectelor supravegherii de către NSA din 

st publicate în formã integralã în revista 
mai 1996, din care cităm. Documentele 

dezvãluie o gamã uluitor de largã de tehnologii şi programe 



 

        186186186186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017 
       

 

proiectate în scopul de a-i urmãri şi controla pe cetãţenii 
americani. 

Operaţiunea NSA de spionaj al semnalelor (programul Sigint) s-
a transformat într-un program de decodificare a tuturor undelor 
EMF (electromagnetice) din mediul înconjurãtor, în vederea 
reperãrii de la distanţã şi a urmãririi oamenilor prin intermediul 
curenţilor electrici care se gãsesc în corpul lor. Programul 
SIGINT porneşte de la faptul cã orice obiect din mediul 
înconjurãtor care are în sine curent electric genereazã în jurul 
sãu un flux magnetic, flux care emite unde EMF. 

NSA şi Departamentul Apãrãrii au pus la punct şi brevetat 
echipament digital avansat care poate analiza de la distanţã 
orice obiect care desfãşoarã vreun fel de activitate electricã, fie 
el de natura organicã sau anorganicã. 

Câmpul bioelectric generat de un individ poate fi detectat de la 
distanţã, aşa încât omul poate fi depistat în orice loc s-ar afla. 
Criptologii NSA, utilizând echipamentele speciale EMF pot 
depista şi monitoriza de la distanţã potenţialele electrice, 
ulterior putând deduce prin decodificarea acestora stãrile 
cerebrale şi procesele mentale ale persoanei urmãrite; în acest 
fel, subiecţii pot fi supravegheaţi în mod absolut. 

Programul SIGINT al NSA foloseşte stimularea 
electromagneticã a encefalului în cazul supravegherii neuronale 
de la distanţã (Remote Neuronal Monitoring, RNM) şi al 
contactului encefalic electronic (Electronic Brain Link, EBL). 
Stimularea encefalicã de acest tip a început sã fie dezvoltatã 
prin programul MKULTRA de la începutul anilor ’50, care 
includea şi investigarea şi controlul neurologic al radiaţiilor 
(câmpurile electromagnetice neionizate), precum şi dezvoltarea 
şi cercetarea bioelectricã. NSA dispune de echipament 
electronic brevetat care analizeazã de la distanţã activitatea 
electricã a omului. 

„Harta” encefalicã generatã de computerele NSA asigurã 
supravegherea neîntreruptã a tuturor proceselor electrice care au 
loc în creier. NSA înregistreazã şi decodificã „hãrţile” 
encefalice a sute de mii de persoane, în scopul siguranţei 
naţionale. Stimularea encefalicã este folositã în secret şi de 
armatã în cazul conexiunilor creier-computer (de pildã în 
avioanele de atac). 

Având ca ţintã supravegherea electronicã, activitatea electricã 
desfãşuratã de centrul vorbirii – aflat în encefal – poate fi 
transpusã într-o redare aproape verbalã a gândurilor acelei 
persoane. RNM (Remote Neural Monitoring) poate trimite 
semnalele codificate cãtre cortexul auditiv din encefal, înlesnind 
astfel comunicarea audio nemijlocitã cu creierul (fãrã a mai fi 
nevoie de ajutorul urechilor). Agenţii NSA pot utiliza aceastã 
metodã în secret, îmbolnãvind subiecţii prin emiterea cãtre ei a 
unor senzaţii auditive halucinante, caracteristice schizofrenicilor 
şi paranoicilor. 

Fãrã a avea vreun contact cu persoana urmãritã, supravegherea 
neuronalã de la distanţã poate întocmi o hartã a activitãţilor 

electrice a cortexului vizual din encefalul persoanei respective, 
iar dupã aceea sã redea pe un ecran imaginile din creierul 
subiectului. Agenţii NSA vãd exact ceea ce vãd ochii persoanei 
supravegheate. Poate fi „vizionatã” în acest mod şi memoria 
vizualã. RNM poate trimite imagini direct la cortexul vizual, 
fãrã a mai folosi ochii şi nervii optici. În acest mod, agenţii 
NSA pot „aşeza” pe furiş imagini în creierul unei persoane, 
îndeosebi în timpul somnului, de tip REM, pentru a-i programa 
creierul în Reţeaua SIGINT existã în SUA încã din anii ’40. 
NSA, cu sediul la Fort Meade, dispune de un sistem gigantic de 
supraveghere neuronalã de la distanţã, fãrã fir, bidirecţionat, 
folosit pentru a-i urmãri pe cei suspecţi şi a monitoriza în mod 
nedistructiv informaţiile audio-vizuale din creierul lor. Şi toate 
acestea se desfãşoarã fãrã vreun contact fizic cu subiecţii. RNM 
este cea mai sofisticatã şi mai recentã metodã de supraveghere 
şi spionaj civil. Cãtre cortexul auditiv al subiectului pot fi 
trimise fraze întregi, sunete tridimensionale şi sunete 
subliminale (fãrã a face uz de urechi), iar cãtre cortexul vizual 
pot fi trimise imagini RNM poate modifica percepţiile, stãrile şi 
controlul mişcãrilor unei persoane. Conexiunea cu cortexul 
auditiv/vizual a devenit cel mai utilizat şi mai performant sistem 
de spionaj. RNM permite o interconexiune audiovizualã creier-
creier sau computer-creier. 

SIGINT are capacitatea de a monitoriza de la distanţã 
informaţiile din creierul uman prin decodificarea digitalã a 
potenţialelor electrice stimulate ale emisiilor electromagnetice 
encefalice având o frecvenţã între 30 şi 50 Hz şi o putere de 5 
mW. Activitatea neuronalã a encefalului genereazã o activitate 
electricã fluctuantã, caracterizatã printr-un flux magnetic 
variabil. Acest flux magnetic genereazã o undã 
electromagneticã constantã de 30-50 Hz şi 5 mW. În emisia 
electromagneticã a creierului se aflã anumite şabloane şi semne 
caracteristice, denumite „potenţiale stimulate” [de rãspuns la un 
stimul]. Fiecãrui gând, reacţie, comandã de mişcare, fapt auditiv 
şi imagine vizualã din creier îi corespunde un „potenţial 
stimulat” sau un grup de asemenea „potenţiale stimulate”. 
Emisia electromagneticã encefalicã poate fi decodificatã sub 
forma gândurilor, imaginilor şi sunetelor aflate în creier. 

Reţeaua SIGINT foloseşte stimularea cerebralã ca pe un mod de 
comunicare şi transmitere a informaţiilor (precum şi a 
semnalelor sistemului nervos) cãtre spioni şi, de asemenea, 
pentru diferite transmisiuni cãtre creierul celor supuşi 
operaţiunilor secrete de supraveghere (la un nivel neperceptibil 
de om). Stimularea encefalicã electromagneticã funcţioneazã 
astfel: este trimis un semnal electromagnetic cu o codificare 
complexã, care sã rezoneze cu potenţialele stimulate din creier 
şi sã formeze astfel imagini auditive şi vizuale în circuitele 
neurale ale creierului. Stimularea encefalicã poate modifica 
starea cerebralã şi poate afecta controlul mişcãrilor. 

Contactul (conexiunea) encefalic electronic bidirecţionat este 
realizat prin monitorizarea de la distanţã a informaţiei 
audiovizuale din creier concomitent cu transmiterea sunetului 
cãtre cortexul auditiv (evitând urechile) şi a imaginilor 
estompate cãtre cortexul vizual (evitând nervii optici şi ochii). 
Imaginile apar sub formã de ecrane bidimensionale în encefal. 
Contactul encefalic bidirecţionat este arma cea mai redutabilã şi 
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sistemul de comunicaţii preferat al personalului CIA/NSA. 
Supravegherea neuronalã de la distanţã (RNM, supravegherea 
de la distanţã a informaţiilor bioelectrice stocate în crei
uman) a devenit cel mai eficace sistem de urmãrire. El este 
folosit de un numãr limitat de spioni ai SUA. 

Pentru a putea aplica programul RNM, este necesarã mai întâi 
decodificarea frecvenţei de rezonanţã a fiecãrui centru de pe 
scoarţa cerebralã. Frecvenţele la care rãspund diferitele centre 
nervoase encefalice sunt situate în intervalul 3
programul SIGINT al NSA moduleazã [emite] semnalele pe 
aceastã bandã de frecvenţã (vezi Tabelul). 

Exemple de stimulare electromagneticã encefalicã
Zona encefalică- Frecvenţa bioelectrică de rezonanţă- Informaţiile induse prin 
modulare 
Centrul controlului mişcãrilor- 10 Hz- Coordonarea impulsurilor de mişcare
Centrul auditiv- 15 Hz- Sunete care evitã urechile 
Centrul vizual- 25 Hz- Imagini care evitã ochii 
Centrul somatosenzitiv- 9 Hz- Hipersensibilitate la stimuli exteriori
Centrul gândirii- 20 Hz- Gânduri subconştiente impuse 
Brain Area-Bioelectric Resonance Frequency-Information Induced Through 
Modulation-Motor Control Cortex-10 HZ 
Motor Impulse Co-ordination-Auditory Cortex-15 HZ 
Sound which bypasses the ears-Visual Cortex-25 HZ 
Images in the brain, bypassing the eyes-Somatosensory Cortex
Phantom Touch Sense-Thought Center-20 HZ 
Imposed Subconscious Thoughts 

Aceste informaţii astfel modulate pot fi induse în creier cu 
intensitãţi care variazã de la subliminal la perceptibil. Creierul 
fiecãrei persoane are o gamã unicã de frecven
rezonanţã, astfel încât trimiterea informaţiei audio c
unei persoane, dar la frecvenţa specificã altei persoane, ar avea 
drept consecinţã lipsa de reacţie a persoanei respective la 
stimulul auditiv.http://deveghepatriei.wordpress.com/ 

                      

Ultimele caracteristici ale dispozitivelor? 
Ele vă pot spiona aproape în permanen

fiecare mişcare 
 
      Avem acum zeci de dispozitive inteligente în casele şi 
chiar în trupurile noastre. Acestea par a ne îmbunătă
în unele feluri, dar ne pot şi spiona. 

xperţii în securitate susţin că dispozitivele inteligente 
răspund la orice comandă le este dată. Astfel, ei 
demonstrează modul în care maşinile proprii pot fi 

controlate de altcineva de la distanţă şi cum dispozitive 
medicale din trupul cuiva pot fi transformate în arme letale. 
Aceste riscuri sunt acum recunoscute de către dezvoltatorii de 
tehnologie şi există o multitudine de îndrumări despre cum să le 
evităm. 

Există şi alte pericole care beneficiază de mai puţină atenţie, dar 
de care ar trebui să fim la fel de preocupaţi. Dispozitivele dvs. 
ar putea furniza o oportunitate pe care orice hacker ar putea
folosi pentru a vă spiona. 

E
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programul SIGINT al NSA moduleazã [emite] semnalele pe 

Exemple de stimulare electromagneticã encefalicã: 
Informaţiile induse prin 

Coordonarea impulsurilor de mişcare 

Hipersensibilitate la stimuli exteriori 

Information Induced Through 

Somatosensory Cortex-09 HZ 

fi induse în creier cu 
ã de la subliminal la perceptibil. Creierul 

fiecãrei persoane are o gamã unicã de frecvenţe de lucru şi 
ţiei audio cãtre creierul 

icã altei persoane, ar avea 
ţie a persoanei respective la 

Ultimele caracteristici ale dispozitivelor? 
Ele vă pot spiona aproape în permanență 

Avem acum zeci de dispozitive inteligente în casele şi 
trupurile noastre. Acestea par a ne îmbunătăți viaţa 

xperţii în securitate susţin că dispozitivele inteligente 
răspund la orice comandă le este dată. Astfel, ei 
demonstrează modul în care maşinile proprii pot fi 

trolate de altcineva de la distanţă şi cum dispozitive 
medicale din trupul cuiva pot fi transformate în arme letale. 
Aceste riscuri sunt acum recunoscute de către dezvoltatorii de 
tehnologie şi există o multitudine de îndrumări despre cum să le 

stă şi alte pericole care beneficiază de mai puţină atenţie, dar 
de care ar trebui să fim la fel de preocupaţi. Dispozitivele dvs. 
ar putea furniza o oportunitate pe care orice hacker ar putea-o 

Lucrurile dvs. vă supraveghează  

Laptopul are o cameră video încorporată în el. Atunci când este 
folosită, o luminiţă verde clipeşte ca să ştiţi că sunteţi 
înregistrat. Dar, camera video poate fi instruită să vă filmeze 
activităţile, fără ca lumina verde a camerei să fie aprinsă. Acest 
lucru nu este doar un avertisment despre un pericol ipotetic!

Dacă nu vă acoperiți camera cu o bucată de bandă adezivă 
netransparentă, cel puţin vă puteţi opri laptopul. Atunci când 
acesta este închis, camera poate vedea doar „cealaltă parte” a 
laptopului. Dar această remediere rapidă nu se aplică sunetului 
dispozitivelor de înregistrare, cum ar fi microfoanele. De 
exemplu, telefonul v-ar putea asculta conversaţiile chiar şi 
atunci când pare să fie oprit. La fel şi televizorul sau alte aparate 
inteligente din casa dvs. Unele dispozitive, cum ar fi Echo
companiei Amazon, sunt proiectate, în mod explicit, să fie 
activate de voce şi sunt pregătite, în mod constant, să acţioneze 
la comanda vocală. 

Nu doar de înregistrările audio şi video ar trebui să fim 
îngrijoraţi. Alarma de monitorizare inteligentă de acasă ştie cât 
de mulţi oameni sunt în casa dvs., în care cameră şi la ce oră. 
Contorul de apă inteligent ştie, de fiecare dată, când se trage apa 
la o toaletă în casa dvs. Ceasul cu alarmă ştie la ce oră v
trezit în fiecare zi, chiar şi cu o lună în urmă. Frigiderul ştie de 
fiecare dată când vă umpleţi un pahar cu apă rece. Telefonul 
dvs. are un GPS încorporat în el, care vă poate urmări locaţia, 
şi, prin urmare, vă înregistrează mişcările.

Da, puteţi dezactiva urmărirea locaţiei, dar nu înseamnă că 
telefonul nu ţine evidenţa locaţiei dvs. Şi ştiţi cu adevărat că 
GPS-ul este oprit, pur si simplu doar pentru că ecranul 
telefonului spune că este? Cel puţin furnizorul de servicii de 
telefonie ştie unde vă aflaţi. 

Ne plac toate dispozitivele noastre inteligente. Dar, dincolo de 
factorul de confort, faptul că 
dispozitivele sunt conectate în 
reţea, înseamnă că pot comunica 
în moduri pe care nu ni le 
dorim. 

Interceptările cu dispozitive 
de noua generaţie  

Cineva rău intenţionat ar putea 
să-şi dea seama cum să preia 
controlul asupra oricăreia dintre 
aceste tehnologii pentru a afla 
informaţii private despre dvs. 
Dar, poate chiar mai îngrijorător 
este faptul că furnizorul de tehnologie ar putea, cumva, deveni, 
în mod voluntar sau sub constrângere, un pion din schema care 
dezvăluie fără să vrea secretele dvs. 

Recenta luptă dintre Apple şi FBI s-a datorat cererii ca Apple să 
dezvolte o versiune personalizată, nesigură, a IOS, sistemul de 
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folosită, o luminiţă verde clipeşte ca să ştiţi că sunteţi 
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activităţile, fără ca lumina verde a camerei să fie aprinsă. Acest 
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ți camera cu o bucată de bandă adezivă 
netransparentă, cel puţin vă puteţi opri laptopul. Atunci când 
acesta este închis, camera poate vedea doar „cealaltă parte” a 

r această remediere rapidă nu se aplică sunetului 
dispozitivelor de înregistrare, cum ar fi microfoanele. De 

ar putea asculta conversaţiile chiar şi 
atunci când pare să fie oprit. La fel şi televizorul sau alte aparate 

casa dvs. Unele dispozitive, cum ar fi Echo-urile 
companiei Amazon, sunt proiectate, în mod explicit, să fie 
activate de voce şi sunt pregătite, în mod constant, să acţioneze 

Nu doar de înregistrările audio şi video ar trebui să fim 
ijoraţi. Alarma de monitorizare inteligentă de acasă ştie cât 

de mulţi oameni sunt în casa dvs., în care cameră şi la ce oră. 
Contorul de apă inteligent ştie, de fiecare dată, când se trage apa 
la o toaletă în casa dvs. Ceasul cu alarmă ştie la ce oră v-aţi 
trezit în fiecare zi, chiar şi cu o lună în urmă. Frigiderul ştie de 
fiecare dată când vă umpleţi un pahar cu apă rece. Telefonul 
dvs. are un GPS încorporat în el, care vă poate urmări locaţia, 
şi, prin urmare, vă înregistrează mişcările. 

ctiva urmărirea locaţiei, dar nu înseamnă că 
telefonul nu ţine evidenţa locaţiei dvs. Şi ştiţi cu adevărat că 

ul este oprit, pur si simplu doar pentru că ecranul 
telefonului spune că este? Cel puţin furnizorul de servicii de 

noastre inteligente. Dar, dincolo de 

este faptul că furnizorul de tehnologie ar putea, cumva, deveni, 
voluntar sau sub constrângere, un pion din schema care 

a datorat cererii ca Apple să 
dezvolte o versiune personalizată, nesigură, a IOS, sistemul de 
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operare al iphone-ului, pentru a facilita hacking
telefonul mobil al unui terorist. Pătrunderea într
blocat ar putea fi următorul pas în care guvernul ar putea cere 
companiei Apple sau Samsung să utilizeze tehnologia pentru a 
înregistra conversaţiile unui terorist suspectat prin interceptare 
tradiţională? 

Dar, telefoanele moderne pot fi folosite pentru a face cu mult 
mai mult decât să asculte conversaţiile. Ar putea companiile să 
păstreze deschisă aplicaţia de urmărire a locaţiei în timp ce 
indică persoanei că este cu adevărat oprită? S-ar părea că este 
greu să tragem o linie de demarcaţie între aceste cazuri. Nu este 
de mirare că unii ingineri Apple au apărut în ipostaza de 
„contestatari de conştiinţă” în problema Apple –
a fost abandonat înainte ca Apple să poată fi obligat să facă 
ceva, deci nu există niciun precedent legal pentru a ne ghida 
despre modul în care aceste exemple ar putea juca un rol în 
instanţa de judecată. 

Desigur, este valoros pentru punerea în aplicare a legii ca 
suspecţii penali să fie monitorizaţi, pentru a investiga 
comportamentul criminal în curs de desfăşurare şi de a colecta 
probe pentru a-i deferi justiţiei. Acesta este motivul din spatele 
legilor de interceptare, care permit oamenilor legii să asculte 
conversaţiile telefonice fără nicio notificare pentru cel vizat.

Chiar nimic de ascuns?  

Poate că nu vă pasă de viaţa privată a infractorilor. Dar, reţineţi 
că supravegherea nu este direcționată doar către cineva care 
cunoscut ca fiind rău intenţionat, ea poate fi direc
asemenea, către cineva care este suspectat
intenţionat. 

Istoria ne învaţă că listele de suspecţi pot fi uneori lungi. Poate 
vă amintiţi epoca McCarthy şi 
domnia lui J. Edgar Hoover la FBI, 
care a inclus dispozitive de 
interceptare în dormitorul lui 
Martin Luther King Jr. 

Chiar şi astăzi, există încercări ale 
British Government 
Communications de a-i monitoriza 
pe toţi cei care au vizitat site-ul 
WikiLeaks, chiar şi doar pentru a 
căuta anumite informații. Pe de altă 
parte, unele legi nu au sens sau nu sunt corecte, astfel încât 
chiar şi unii considerați „criminali”, în realitate ar avea dreptul 
la confidenţialitate. 

Şi nu doar de aplicarea legii ar trebui să ne facem griji. 
Tehnologii precum Finspy sunt disponibile astăzi în comerţ, 
acestea permițând instalarea de malware pe computer sau pe 
telefon, „recrutând” aceste dispozitive pentru a vă spiona. Astfel 
de tehnologii ar putea fi folosite de către oricine fără cooperarea 
producătorului dispozitivului sau furnizorului de servicii.
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hacking-ul FBI în 
telefonul mobil al unui terorist. Pătrunderea într-un telefon 
blocat ar putea fi următorul pas în care guvernul ar putea cere 
companiei Apple sau Samsung să utilizeze tehnologia pentru a 

pectat prin interceptare 

Dar, telefoanele moderne pot fi folosite pentru a face cu mult 
mai mult decât să asculte conversaţiile. Ar putea companiile să 
păstreze deschisă aplicaţia de urmărire a locaţiei în timp ce 

ar părea că este 
greu să tragem o linie de demarcaţie între aceste cazuri. Nu este 
de mirare că unii ingineri Apple au apărut în ipostaza de 

– FBI. Acest caz 
le să poată fi obligat să facă 

ceva, deci nu există niciun precedent legal pentru a ne ghida 
despre modul în care aceste exemple ar putea juca un rol în 

Desigur, este valoros pentru punerea în aplicare a legii ca 
ie monitorizaţi, pentru a investiga 

comportamentul criminal în curs de desfăşurare şi de a colecta 
i deferi justiţiei. Acesta este motivul din spatele 

legilor de interceptare, care permit oamenilor legii să asculte 
ără nicio notificare pentru cel vizat. 

Poate că nu vă pasă de viaţa privată a infractorilor. Dar, reţineţi 
ționată doar către cineva care este 

cunoscut ca fiind rău intenţionat, ea poate fi direcționată, de 
suspectat ca fiind rău 

suspecţi pot fi uneori lungi. Poate 

sens sau nu sunt corecte, astfel încât 
ți „criminali”, în realitate ar avea dreptul 

Şi nu doar de aplicarea legii ar trebui să ne facem griji. 
Tehnologii precum Finspy sunt disponibile astăzi în comerţ, 

pe computer sau pe 
telefon, „recrutând” aceste dispozitive pentru a vă spiona. Astfel 
de tehnologii ar putea fi folosite de către oricine fără cooperarea 
producătorului dispozitivului sau furnizorului de servicii. 

Legile de interceptare, cum ar fi CALEA, se aplică acţiunilor de 
comunicare făcute de cineva, precum iniţierea unui apel 
telefonic. Interceptările nu vă urmăresc în mod deliberat 
mişcările în casă, nu ascultă conversaţiile atunci când nu sunteţi 
la telefon, nu vă filmează când sunteţi în baie 
sunt acţiuni pe care diversele dispozitive pe care le de
acum capabile să le execute. 

Odată cu dezvoltarea dispozitivelor și prezența lor permanentă 
în viaţa noastră este cu siguranţă posibil ca ele
scopuri de supraveghere. Nu există nicio îndoială că, făcând 
acest lucru, autorităţile vor prinde mulţi oameni rău intenţionaţi. 
Dar va fi, de asemenea, un preţ foarte mare de plătit în ceea ce 
priveşte viaţa privată şi, posibil, vor avea loc 

Un alt lucru care poate vi se va părea futurist, dar care nu este 
câtuși de puțin astfel: FBI-ul a folosit microfoanele telefoanelor 
mobile pentru a trage cu urechea la ac
organizată de peste un deceniu. Interes
sunt departe de a face acelaşi lucru pentru a mări volumul 
vânzărilor. 

Dispozitivele noastre omniprezente, racordate în reţea, ridică 
mari întrebări pe care ar trebui să le dezbatem în mod deschis. 
Cum balansăm avantajele şi dezavantajele pe care ele ni le oferă 
va determina tipul de societate în care trăim.

                      

Al Bielek, un militar din “Experimentul 
Philadelphia”, a făcut o călătorie în viitor, 

în anul 2749

        „Experimentul Philadelphia este unul dintre cele m
controversate proiecte ale armatei americane.

u toate că oficialii americani nu au recunoscut niciodată 
că acest experiment a fost pus în practică, au existat 
numeroși martori oculari care l

amănunte. 

Experimentele au început la începutul anului 1943, pe 
naval militar din portul Philadelphia, seria de experimente strict 
secrete au primit indicativul Rainbow. Experien
conduse de fizicianul dr. Franklin Reno, dar anumi
susțin că i-au zărit pe Albert Einstein 
un an înainte, făcând parte din echipă. 

În vara lui 1943, mai precis în iulie, experimentele erau aproape 
de succes. Aparatura instalată la bordul lui USS Eldridge a 
funcționat perfect, astfel încât vasul a devenit invizibil
radare. Problema care a apărut a fost că uria
învăluit, în timpul experimentelor, într
încărcat electrostatic. Martorii de pe vas spuneau că 
echipamentele metalice scoteau scântei ciudate, albastru

Apoi, la 28 octombrie 1943, s-a reluat experimentul, se pare 
pentru a face vasul invizibil pentru ochi, la fel cum dispare o 

C
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interceptare, cum ar fi CALEA, se aplică acţiunilor de 
comunicare făcute de cineva, precum iniţierea unui apel 
telefonic. Interceptările nu vă urmăresc în mod deliberat 
mişcările în casă, nu ascultă conversaţiile atunci când nu sunteţi 

lmează când sunteţi în baie – dar toate acestea 
sunt acţiuni pe care diversele dispozitive pe care le deținem sunt 

și prezența lor permanentă 
în viaţa noastră este cu siguranţă posibil ca ele să fie utilizate în 
scopuri de supraveghere. Nu există nicio îndoială că, făcând 
acest lucru, autorităţile vor prinde mulţi oameni rău intenţionaţi. 
Dar va fi, de asemenea, un preţ foarte mare de plătit în ceea ce 

vea loc și arestări abuzive. 

Un alt lucru care poate vi se va părea futurist, dar care nu este 
ul a folosit microfoanele telefoanelor 

mobile pentru a trage cu urechea la acțiunile de crimă 
organizată de peste un deceniu. Interesele comercianţilor nu 
sunt departe de a face acelaşi lucru pentru a mări volumul 

Dispozitivele noastre omniprezente, racordate în reţea, ridică 
mari întrebări pe care ar trebui să le dezbatem în mod deschis. 
Cum balansăm avantajele şi dezavantajele pe care ele ni le oferă 
va determina tipul de societate în care trăim. 

Al Bielek, un militar din “Experimentul 
Philadelphia”, a făcut o călătorie în viitor, 

în anul 2749 

„Experimentul Philadelphia este unul dintre cele mai 
controversate proiecte ale armatei americane.  

u toate că oficialii americani nu au recunoscut niciodată 
că acest experiment a fost pus în practică, au existat 

și martori oculari care l-au descris cu lux de 

începutul anului 1943, pe șantierul 
naval militar din portul Philadelphia, seria de experimente strict 
secrete au primit indicativul Rainbow. Experiențele au fost 
conduse de fizicianul dr. Franklin Reno, dar anumiți martori 

instein și pe Nikolai Tesla, cu 
 

În vara lui 1943, mai precis în iulie, experimentele erau aproape 
de succes. Aparatura instalată la bordul lui USS Eldridge a 

ționat perfect, astfel încât vasul a devenit invizibil pe 
radare. Problema care a apărut a fost că uriașul vapor era 
învăluit, în timpul experimentelor, într-un nor cenușiu, puternic 
încărcat electrostatic. Martorii de pe vas spuneau că 
echipamentele metalice scoteau scântei ciudate, albastru-verzui. 

a reluat experimentul, se pare 
pentru a face vasul invizibil pentru ochi, la fel cum dispare o 
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mărgea de sticlă într-un pahar cu apă. Dimineața a pornit 
experimentul, vaporul a fost înconjurat de faimosul nor cenușiu, 
apoi energia pulsată în echipamente a fost intensificată treptat. 

Marinarii au auzit zbârnâitul echipamentului iar martorii au 
văzut, de pe chei, cum vasul dispare, împreună cu ceața cenușie. 
Interesant a fost că urma vasului era vizibilă în apă, ca o 
impresiune de pantof gigantic. Apoi și această urmă a dispărut. 
Vasul se volatilizase. 

Imediat au sunat telefoanele în baza navală din Philadelphia și 
cei din portul Norfolk, situat la 600 km, au anunțat speriați că 
vasul USS Eldridge se află la intrarea în portul lor. N-au apucat 
să se dumirească ce și cum, pentru că cei din Norfolk au sunat 
nervoși să spună că nu mai văd distrugătorul, iar vasul a 
reapărut la locul lui. 

Povestea lui Al Bielek 

În ziua experimentului, Al Bielek se afla la bordul navei 
militare USS Eldridge. Atunci când a dispărut, el împreună cu 
alți marinari au căzut în apă. A încercat să înoate până la uscat, 
dar la un moment dat nu a mai simțit apa și s-a trezit plutind 
printre nori. În acel moment a leșinat și s-a trezit în patul unui 
spital. Pe perete era un ecran gigant așa cum nu mai văzuse în 
viața lui, iar camera părea desprinsă dintr-un film SF. 

Într-un final, a pornit televizorul aflat pe perete și atunci a 
realizat că se află în anul 2137. A petrecut circa șase săptămâni 
în patul de spital pentru că suferea de arsuri produse de 
radiațiile hiperspațiului. După acest timp, Bielek povestea că a 
fost transferat, prin metode necunoscute, în anul 2749, unde 
și-a petrecut doi ani din viață. 

Era o lume nouă pentru el, orașele erau plutitoare și sfidau 
gravitația. Totul era computerizat și cei care programau 
calculatoarele erau considerați precum niște zei. Într-una din 
zile a reușit să se întâlnească cu unul dintre aceștia, cu care a 
schimbat diverse opinii și puncte de vedere. Bielek a considerat 
că oamenii viitorului sunt extrem de inteligenți și odată cu 
trecerea timpului toate perspectivele asupra vieții se vor 
schimba. 

După minivacanţa sa, a fost trimis înapoi acasă pentru că locul 
său nu era în viitor. Bielek a încercat să se opună, dar în cele din 
urmă s-a trezit în anul din care plecase. 

Controversele relatării 

Această relatare a fost contestată de oficialii armatei americane, 
care au susținut că Bielek nu a fost niciodată pe USS Eldridge și 
cu atât mai puțin că Experimentul Philadelphia nu s-ar fi 
realizat niciodată. 

De cealaltă parte, Bielek a suferit de amnezie pentru o perioadă 
îndelungată de timp. Abia la începutul anului 1988 a început să-
și amintească despre ciudata experiență din viitor. Atunci când 

și-a făcut publică povestea, opinia publică a primit-o cu foarte 
mare atenție și cel mai ciudat aspect a fost că nimeni nu s-a 
arătat indignat de cele povestite de călătorul în timp. 

O altă perspectivă care ar putea să confirme experiența fostului 
marinar este faptul că în 1988 nu avea de unde să știe că 
computerele vor ajunge la un nivel atât de avansat încât să 
ajute umanitatea în evoluția sa. Cu atât mai mult, și celelalte 
elemente descrise de Bielek din viitor se pare că se mulează 
perfect cu ceea ce se va petrece peste câteva sute de ani.”[1] 

Al Bielek, un militar din “Experimentul Philadelphia”, a 
făcut o călătorie în viitor, în anul 2749, unde ne vorbeşte 
despre incredibilii “Creatori de aripi” 

„În 1943, o navă militară americană, în cadrul unui experiment 
militar secret, ar fi dispărut pentru o mică perioadă din timp, 
împreună cu echipajul său. Unii au spus că nava s-ar fi 
teleportat în spaţiu, alţii că ar fi realizat o călătorie în timp. Al 
Bielek, unul din militarii din 1943 prezenţi pe acea navă, 
declară că, în timpul acelui experiment, ar fi făcut o călătorie în 
timp din 1943 în 2137, pentru ca apoi să ajungă în anul 2749. 
După ce ar fi stat acolo 2 ani, Al Bielek ar fi fost trimis înapoi 
în timpurile noastre, până în anul 1983. 

Bielek vorbeşte într-un amplu interviu despre călătoria sa din 
viitor din anul 2749. El spune că atunci Pământul va fi condus 
de aşa-zişii “Wingmakers”, adică “Creatorii de aripi”, o 
inteligenţă artificială super avansată. “Creatorii de aripi” sunt 
oameni modificaţi genetici, rezultaţi după 500 de ani de 
inginerie genetică. Ei sunt perfecţi, extrem de inteligenţi şi 
atractivi, fiind “stăpânii” călătoriilor în timp. 

Problema principală, conform acestor oameni modificaţi 
genetici, ar fi aceea că ei ajuns, prin intremediul călătoriilor în 
timp, în anul 3000 şi au observat că toată viaţa de pe Pământ a 
dispărut. Ei nu-şi explică cum s-a întâmplat acest lucru, dar 
problema rezidă undeva din perioada anilor 2000-2025. Atunci, 
multe lucruri s-au întâmplat pe Pământ, printre care şi invazia 
extratereştrilor malefici carnivori (o fi vorba de reptilieni?). 

Bielek ne mai descrie şi cum arată societatea anului 2749 pe 
Pământ: toate oraşele sunt zburătoare, fiind construite cu 
ajutorul tehnologiei anti-gravitaţiei, iar întreaga societate e 
condusă de computere.    Interesant, nu?”[2] 

SURSE 
http://www.efemeride.ro/al-bielek-barbatul-care-a-ajuns-in-secolul-al-28-lea-in-
urma-experimentului-philadelphia 
http://www.lovendal.ro/wp52/25897/ 
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Următorul pas spre controlul
Identificarea facială a preluat puterea în 

SUA 
 
 
         În curând autoritățile din Statele Unite nu vor mai 
avea nicio problemă să identifice o persoană aflată în 
mulţime. Este nevoie doar de o cameră performantă 
conectată la un computer care activează o bază de date de 
identitate. Totul în mai puţin de un minut. 

dată luată în vizor figura 
cuiva din mulţime, 
programul începe să caute în 

banca de date. 

Programul permite identificarea 
persoanelor în proporţie de 90% şi ar 
putea fi utilizat deja pentru că multe 
străzi din Statele Unite sunt dotate cu 
aşa-numitele camere de supraveghere 
deştepte. 

26 de departamente de poliţie din 16 state au permis deja FBI 
accesul în bazele lor de date.  

Sistemul ridică însă multe semne de întrebare din punct de 
vedere legal. 

                      

Efectele negative ale consumului de TV

 Daniel PUI

        „Nu vă place, schimbaţi canalul! Da, dar deja răul a fost 
făcut”, spune neurologul Dumitru Constantin Dulcan:
corect, putem să schimbăm canalul, dar o facem după ce, prin 
starea transmisă, am fost deja stresaţi. Efectul negativ s
produs”. 

– Sunteţi doctor în neorologie, profesor 
Universitatea «Titu Maiorescu» din Bucureşti, autorul a 
numeroase lucrări de filosofie şi metafizică, spuneţi
televizorul are un rol distinct în influenţarea psihicului?
– Indiscutabil, da. Mă întreb foarte serios, noi nu avem 
psihologi pe post de consultanţi când se fac programele TV? 
Sau este aşa, o dispoziţie venită din eter ca să se transmită 
numai ştiri negative? Metafizica şi neurologia, luate împreună, 
pot explica gradul de dependenţă al oamenilor faţă de 
televiziune şi pericolele care se nasc dintr-o abordare fără 
responsabilitate a jurnaliştilor TV faţă de informaţia pe care o 
transmit. De ce trebuie să fim zilnic informaţi despre dramele 
celor peste şapte miliarde de locuitori ai planetei? Nu ne ajung 
propriile noastre drame? Nu am auzit noi persoane afirmând 

O
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Următorul pas spre controlul total: 
Identificarea facială a preluat puterea în 

țile din Statele Unite nu vor mai 
avea nicio problemă să identifice o persoană aflată în 
mulţime. Este nevoie doar de o cameră performantă 

ivează o bază de date de 

26 de departamente de poliţie din 16 state au permis deja FBI 

Sistemul ridică însă multe semne de întrebare din punct de 

Efectele negative ale consumului de TV 

Daniel PUIȘOR 

a, dar deja răul a fost 
făcut”, spune neurologul Dumitru Constantin Dulcan: „Foarte 
corect, putem să schimbăm canalul, dar o facem după ce, prin 
starea transmisă, am fost deja stresaţi. Efectul negativ s-a 

Sunteţi doctor în neorologie, profesor universitar la 
Universitatea «Titu Maiorescu» din Bucureşti, autorul a 
numeroase lucrări de filosofie şi metafizică, spuneţi-ne dacă 
televizorul are un rol distinct în influenţarea psihicului? 
Indiscutabil, da. Mă întreb foarte serios, noi nu avem 
ogi pe post de consultanţi când se fac programele TV? 

Sau este aşa, o dispoziţie venită din eter ca să se transmită 
numai ştiri negative? Metafizica şi neurologia, luate împreună, 
pot explica gradul de dependenţă al oamenilor faţă de 

o abordare fără 
responsabilitate a jurnaliştilor TV faţă de informaţia pe care o 
transmit. De ce trebuie să fim zilnic informaţi despre dramele 
celor peste şapte miliarde de locuitori ai planetei? Nu ne ajung 

Nu am auzit noi persoane afirmând 

ceva ca pe o „mare ştire”, iar când sunt întrebate de unde ştiu, 
răspund că de la TV sau din ziar? Pentru aceştia şi nu puţini, 
cele mai credibile surse de adevăr nu sunt decât presa şi 
televiziunea. Şi aşa ar şi trebui să fie, pentru că sunt mijloace de 
comunicare de care cu toţii avem nevoie. De aici decurge şi 
responsabilitatea celor ce lucrează în media. Onestitatea şi 
corectitudinea, anticiparea consecinţelor a ceea ce scriem ar 
trebui să le fie lege. Mai trebuie spus că stigmatizarea publică a 
unor oameni nevinovaţi poate determina mari drame umane 
suicidul sau moartea, prin stresul suferit. Am mai spus că, dacă 
nu ne este teamă de Dumnezeu, să ne temem de consecinţele 
care se pot abate prin efect cosmic asupra celo
asupra urmaşilor noştri. Universul are oroare de dezechilibre 
energetice şi informaţionale şi, acolo unde se petrec, plata vine 
inevitabil. 

– Putem vorbi despre dependenţă psihică faţă de televizor?
– Sigur că da. Mai ales la unii pensionar
„omoare” timpul. Există dependenţă de TV, ca şi de multe alte 
vicii, dar nu este deloc de dorit. În primul rând, pentru că să stai 
continuu expus într-un câmp electromagnetic nu este lipsit de 
riscuri. În al doilea rând, telespectatorul suportă toată gama de 
emoţii provocate de ceea ce vede şi nu toate sunt de dorit. Aici, 
o vină o are şi societatea, care nu ar trebui să
vârstnici odată cu pensionarea, ci să-
ţări, în acţiuni de ordin cultural, distractiv, la utilităţi sociale etc. 
Multe persoane pensionate, care se văd dintr
fără nicio utilitate socială, intră în depresie, şi de aici până la 
deteriorarea mentală nu este decât un pas!

– Mai este cazul să spunem că ne infor
– Giovani Sartori, în cartea sa «Homo videns», menţionează că 
multe posturi TV nu doresc să informeze, ci să deformeze, nu 
impactul informaţional este urmărit, ci doar cel emoţional 
pentru un anumit segment al audienţei, sensibil şi am
zi de zi despre noi crime, violuri, accidente, scene terifiante. 
Până la vârsta de 19 ani, un adolescent din SUA vizionează 
40.000 de crime şi 200.000 de violuri, asta o ştim de la filozoful 
francez Jean-Francois Revel. Tinerii au nevoie de mo
urmat, or ceea ce li se arată poate lăsa falsa impresie că aceasta 
este singura realitate din care se pot inspira. Cunoaşterea este 
mai întâi logos (raţiune), nu pathos (emoţie), ne spune 
profesorul Giovani Sartori. În termeni foarte duri, el afirm
Homo sapiens, adică omul civilizaţiei actuale, are toate 
premisele să devină un homo insipiens, adică incult 
pentru societatea actuală de consum. 

– Televiziunea şi sinuciderea? 

– În SUA, după fiecare caz de suicid mediatizat, numărul 
sinuciderilor creşte cu 39% în următoarea lună. Fenomenul se 
petrece aidoma peste tot în lume. Cu cât se dau mai multe 
amănunte prin media, cu atât mai multe cazuri noi apar. Este 
dincolo de orice discuţie că nu sunt determinate să imite gestul 
orice persoane, ci doar cele mai receptive şi cu o motivare 
foarte bizară. Este adesea un mod de a brava al celor care 
execută acelaşi gest suicidar. 
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ceva ca pe o „mare ştire”, iar când sunt întrebate de unde ştiu, 
răspund că de la TV sau din ziar? Pentru aceştia şi nu puţini, 
cele mai credibile surse de adevăr nu sunt decât presa şi 

ă fie, pentru că sunt mijloace de 
comunicare de care cu toţii avem nevoie. De aici decurge şi 
responsabilitatea celor ce lucrează în media. Onestitatea şi 
corectitudinea, anticiparea consecinţelor a ceea ce scriem ar 

că stigmatizarea publică a 
unor oameni nevinovaţi poate determina mari drame umane – 
suicidul sau moartea, prin stresul suferit. Am mai spus că, dacă 
nu ne este teamă de Dumnezeu, să ne temem de consecinţele 
care se pot abate prin efect cosmic asupra celor apropiaţi sau 
asupra urmaşilor noştri. Universul are oroare de dezechilibre 
energetice şi informaţionale şi, acolo unde se petrec, plata vine 

Putem vorbi despre dependenţă psihică faţă de televizor? 
Sigur că da. Mai ales la unii pensionari, care nu au cu ce să-şi 
„omoare” timpul. Există dependenţă de TV, ca şi de multe alte 
vicii, dar nu este deloc de dorit. În primul rând, pentru că să stai 

un câmp electromagnetic nu este lipsit de 
atorul suportă toată gama de 

emoţii provocate de ceea ce vede şi nu toate sunt de dorit. Aici, 
o vină o are şi societatea, care nu ar trebui să-i abandoneze pe 

-i antreneze, ca şi în alte 
ral, distractiv, la utilităţi sociale etc. 

Multe persoane pensionate, care se văd dintr-o dată abandonate, 
fără nicio utilitate socială, intră în depresie, şi de aici până la 
deteriorarea mentală nu este decât un pas! 

Mai este cazul să spunem că ne informăm de la televizor? 
Giovani Sartori, în cartea sa «Homo videns», menţionează că 

multe posturi TV nu doresc să informeze, ci să deformeze, nu 
impactul informaţional este urmărit, ci doar cel emoţional 
pentru un anumit segment al audienţei, sensibil şi amator să afle 
zi de zi despre noi crime, violuri, accidente, scene terifiante. 
Până la vârsta de 19 ani, un adolescent din SUA vizionează 
40.000 de crime şi 200.000 de violuri, asta o ştim de la filozoful 

Francois Revel. Tinerii au nevoie de modele de 
urmat, or ceea ce li se arată poate lăsa falsa impresie că aceasta 
este singura realitate din care se pot inspira. Cunoaşterea este 
mai întâi logos (raţiune), nu pathos (emoţie), ne spune 

În termeni foarte duri, el afirmă că 
Homo sapiens, adică omul civilizaţiei actuale, are toate 
premisele să devină un homo insipiens, adică incult – ideal 

În SUA, după fiecare caz de suicid mediatizat, numărul 
ilor creşte cu 39% în următoarea lună. Fenomenul se 

petrece aidoma peste tot în lume. Cu cât se dau mai multe 
amănunte prin media, cu atât mai multe cazuri noi apar. Este 
dincolo de orice discuţie că nu sunt determinate să imite gestul 

oar cele mai receptive şi cu o motivare 
foarte bizară. Este adesea un mod de a brava al celor care 
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– Consideraţi că omul alege ceea ce vrea să vadă la televizor 
sau există posibilitatea ca alegerea să-i fie indusă?
– Sigur că putem alege ceea ce vrem să vedem. Dar este aici o 
mare păcăleală. „Dacă nu vă place, schimbaţi canalul!”, ni se 
spune. Foarte corect, putem să schimbăm canalul, dar o facem 
după ce, prin starea transmisă, am fost deja stresaţi. Efectul 
negativ s-a produs. Ştim ce efect dezastruos au cuvintele, 
emoţiile şi sentimentele asupra propriei sănătăţi, asupra 
semenilor, inclusiv la nivel cosmic? Chiar şi gândurile nerostite, 
având o dublă expresie – semantică şi energetică, în funcţie de 
semnificaţia lor favorabilă sau nocivă, ne influenţează starea de 
sănătate. Emoţiile de frică, tristeţe, sentimentele de ură, invidie, 
pulsiunile violente, cuvintele care umilesc, ironizează, 
batjocoresc, stigmatizează au ca efect biochimic eliberarea 
hormonilor de stres – adrenalina, nonadrenalina şi cortizolul 
în exces. Acestea pot declanşa un infarct miocardic, accidente 
vasculare cerebrale, hipertensiune arterială, blocarea generării 
de celule nervoase în creier şi afectări ale genelor noastre 
perturbări care, prin acumulare în timp, se pot adăuga altor 
factori şi se pot solda cu boli grave, ca demenţă Alzheimer sau 
cancer. Sistemul nostru imunitar poate fi, de asemenea grav, 
afectat prin stres, lipsind organismul de apărarea necesară 
împotriva tuturor factorilor patogeni – virusuri, bacterii etc.
Preluare: paginademedia.ro / 

                      

Sclavagismul modern: pericol sau 
bunăstare? 

          Știu, n-o să vă placă să citiți că acceptăm de bunăvoie 
să fim sclavii unui sistem corupt cu acte în regulă. Istoria 
relatează că, la început, sclavii erau ținuți cu forța, pentru a 
fi puși sub dominația biciului.  

cum, mai nou, sunt mulți cei care aleg să muncească 
zilnic și 12 ore în multinaționale sau în alte companii, 
crezând că sunt totuși liberi. 

În timp ce ei văd o libertate care nu există decât dincolo de 
cutiile din sticlă și oțel în care-și desfășoară activitatea, șefii 
marilor corporații sunt adevărații beneficiari. Care, cot la cot cu 
politicienii, și-au creat sisteme de apărare prin
jandarmi, armată, care nu se vor sfii să tragă în popula
asta li se ordonă. 

Nu știu dacă ”stricarea” noastră a început de la păcatul adamic 
sau dacă, pur și simplu, avem adânc imprimată sclavia în codul 
genetic. Dacă înainte oamenii erau duși cu arcanul la război sau 
pentru a lucra pentru un anumit sistem, acum noi suntem cei 
care fugim către alte state care s-au dezvoltat mai repede ca noi, 
chiar dacă aceeași istorie arată că totul s-a întâmplat prin 
subjugarea altor națiuni. 

Ne temem să ne muncim propriul pământ, credem că vom muri 
de foame dacă facem asta. Ne e teamă că, dacă nu facem parte 
din sistem, ne vom îmbolnăvi și vom muri fără ca nimeni să 

A

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017

Consideraţi că omul alege ceea ce vrea să vadă la televizor 
i fie indusă? 

ă putem alege ceea ce vrem să vedem. Dar este aici o 
mare păcăleală. „Dacă nu vă place, schimbaţi canalul!”, ni se 

Foarte corect, putem să schimbăm canalul, dar o facem 
după ce, prin starea transmisă, am fost deja stresaţi. Efectul 

s. Ştim ce efect dezastruos au cuvintele, 
emoţiile şi sentimentele asupra propriei sănătăţi, asupra 
semenilor, inclusiv la nivel cosmic? Chiar şi gândurile nerostite, 

semantică şi energetică, în funcţie de 
lă sau nocivă, ne influenţează starea de 

sănătate. Emoţiile de frică, tristeţe, sentimentele de ură, invidie, 
pulsiunile violente, cuvintele care umilesc, ironizează, 
batjocoresc, stigmatizează au ca efect biochimic eliberarea 

ina, nonadrenalina şi cortizolul – 
în exces. Acestea pot declanşa un infarct miocardic, accidente 
vasculare cerebrale, hipertensiune arterială, blocarea generării 
de celule nervoase în creier şi afectări ale genelor noastre – 

e în timp, se pot adăuga altor 
factori şi se pot solda cu boli grave, ca demenţă Alzheimer sau 
cancer. Sistemul nostru imunitar poate fi, de asemenea grav, 
afectat prin stres, lipsind organismul de apărarea necesară 

virusuri, bacterii etc. 

Sclavagismul modern: pericol sau 

 Sorin SANDA 

ți că acceptăm de bunăvoie 
acte în regulă. Istoria 

ținuți cu forța, pentru a 

ți cei care aleg să muncească 
și 12 ore în multinaționale sau în alte companii, 

În timp ce ei văd o libertate care nu există decât dincolo de 
și desfășoară activitatea, șefii 

ții sunt adevărații beneficiari. Care, cot la cot cu 
au creat sisteme de apărare prin polițiști, 

jandarmi, armată, care nu se vor sfii să tragă în populație, dacă 

știu dacă ”stricarea” noastră a început de la păcatul adamic 
și simplu, avem adânc imprimată sclavia în codul 

și cu arcanul la război sau 
pentru a lucra pentru un anumit sistem, acum noi suntem cei 

au dezvoltat mai repede ca noi, 
a întâmplat prin 

să ne muncim propriul pământ, credem că vom muri 
de foame dacă facem asta. Ne e teamă că, dacă nu facem parte 

și vom muri fără ca nimeni să 

încerce să ne întindă o mână de ajutor. Ne e teamă că, dacă 
îmbătrânim, vom deveni incapabili și vom fi la mila statului sau 
că, dacă nu suntem afiliați politic la un sistem internațional 
puternic din punct de vedere economic 
cotropiți. 

Într-un final, dacă nu ne temem de bici, ne e frică pentru ziua de 
mâine, uitând că ziua de mâine nu e a noastră.

Cu cât se mai înființează o instituție statală, cu atât se măresc 
impozitele, taxele, totul ducând la un control excesiv.

Puterea mea de înțelegere depășește mândria asta de a lucra la 
stat sau într-o companie zeci de ore pe s
astfel viața personală, de familie sau spirituale. Nu înțeleg 
mecanismul din spatele ușilor închise, care lucrează intens 
pentru a ne transforma în sclavi. 

În Valea Jiului sistemul e altul: investitorii sunt alunga
cei care au destinele voastre în mâini. Vă preferă pro
la ajutoarele pe care vi le aruncă din când în când, cu scopul de 
a le pune voturile voastre pe tavă. Vă manipulează cum vor 
chiar le iese. Asta se vede de peste 25 de ani 
voi, vor ieși tot cine vor ei. Important e cine numără, nu cine 
votează. 

O familie cu doi, trei copii poate trăi într
dintr-un hectar de pământ, pe care nu-l munce
vreme de un an întreg. Este un mod de via
și pe ceilalți membri ai familiei, întărește relațiile dintre oameni, 
îți poți permite chiar o mică vacanță, se dezvoltă abilitățile 
practice ale copiilor, le crește capacitatea de a se descurca 
singuri, cunoști libertatea de a face ce vrei, când vrei

Suntem dependenți de sistem de când ne naștem,
cauza părinților noștri, educației din societate și școlii care te 
învață să accepți orice muncă, prin orice mijloace, inoculându
teama. Teama că ce? Că ești controlat și apreciat în funcție
realizările pe care ți le cer sistemul și societatea.

Știu că mulți or să spună că, dacă nu ești din sistem, nu poți trăi. 
Dar care este prețul? Ca variantă, am putea să începem să 
gândim singuri, să vedem realitatea așa cum este, nu cum ne
prezintă alții. 

Folosiți-vă imaginația, munciți pentru visurile voastre, 
indiferent ce spun alții. Citiți mult, gândiți, faceți scenarii, 
pentru a vedea că la capătul realității toxice stabilite de sistem 
vă așteaptă viața. 

Viața, ca pe orice alt locuitor al aceste
îndemâna voastră. Spuneți „NU” sclaviei de orice natură, 
compromisurilor, nu vă vindeți sufletul, nu vă fie teamă de un 
alt om, muritor ca și voi, indiferent de funcțiile și averea pe care 
le posedă. 
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încerce să ne întindă o mână de ajutor. Ne e teamă că, dacă 
și vom fi la mila statului sau 

ți politic la un sistem internațional – 
puternic din punct de vedere economic – s-ar putea să fim 

un final, dacă nu ne temem de bici, ne e frică pentru ziua de 
ziua de mâine nu e a noastră. 

țează o instituție statală, cu atât se măresc 
impozitele, taxele, totul ducând la un control excesiv. 

țelegere depășește mândria asta de a lucra la 
o companie zeci de ore pe săptămână, anulându-ți 

ța personală, de familie sau spirituale. Nu înțeleg 
șilor închise, care lucrează intens 

În Valea Jiului sistemul e altul: investitorii sunt alungați de ei, 
u destinele voastre în mâini. Vă preferă proști, limitați 

la ajutoarele pe care vi le aruncă din când în când, cu scopul de 
a le pune voturile voastre pe tavă. Vă manipulează cum vor și 
chiar le iese. Asta se vede de peste 25 de ani și, oricât ați vota 

și tot cine vor ei. Important e cine numără, nu cine 

O familie cu doi, trei copii poate trăi într-o căsuță modestă 
l muncești 12-14 ore pe zi 

vreme de un an întreg. Este un mod de viață sănătos, îi implică 
și pe ceilalți membri ai familiei, întărește relațiile dintre oameni, 
ți poți permite chiar o mică vacanță, se dezvoltă abilitățile 

ște capacitatea de a se descurca 
ști libertatea de a face ce vrei, când vrei, cum vrei. 

ți de sistem de când ne naștem, din 
ților noștri, educației din societate și școlii care te 

ță să accepți orice muncă, prin orice mijloace, inoculându-ți 
ști controlat și apreciat în funcție de 

ți le cer sistemul și societatea. 

Știu că mulți or să spună că, dacă nu ești din sistem, nu poți trăi. 
țul? Ca variantă, am putea să începem să 

șa cum este, nu cum ne-o 

ția, munciți pentru visurile voastre, 
ții. Citiți mult, gândiți, faceți scenarii, 

ții toxice stabilite de sistem 

ța, ca pe orice alt locuitor al acestei planete, este la 
ți „NU” sclaviei de orice natură, 
ți sufletul, nu vă fie teamă de un 

și voi, indiferent de funcțiile și averea pe care 
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Nu executați ordine care în mintea voastră nu au la bază logica 
și care nu se bazează pe corectitudine si demnitate. Cea mai 
scumpă resursă a noastră, pe care avem și prostul obicei să o 
lăsăm să ne scape printre degete, este timpul. Timpul! Cel mai 
scump vector al vieții noastre, căruia nu-i dăm importan
atunci când ne amenință sfârșitul, care nu iartă pe nimeni.
Preluare: Vocea Străzii /  

                      

Străinii pot cumpăra teren agricol în 
România, după dorință… Românul de 

rând poate să procedeze la fel, în alte 
europene? 

 
            Da, însă numai teoretic! 
          Mark Twain a zis cândva una bună, adresată parcă 
românilor: „cumpărați pământ, fiindcă nu se mai fabrică
Dacă vrei să cumperi pământ agricol în România, nu vei 
mai găsi la un preț mai mic de 2000 de euro pe hectar.

el puțin așa opina ministrul agriculturii. Pământul arabil 
costă din ce în ce mai mult, de la an la an. Este firesc să 
se petreacă așa. E la mare căutare pentru investitorii 

serioși, care gândesc în perspectivă. Și „în perspectivă” gândesc 
mai mult investitorii străini. Pentru mulți români
perspectivă” înseamnă să mai facă un credit pentru consum. 

Pentru terenuri, fermierii obțin subvenții de la APIA, plus că 
niște hectare de teren cultivate cu pricepere și îngrijite cu 
hărnicie îți pot aduce venituri frumușele, cu condiția să
asigurată piața de desfacere pentru producție.  

Desigur, o plantație de nuci sau una de lavandă aduc profituri 
mai consistente decât grâul sau porumbul. Dar necesită timp. 
investiții însemnate, pe care, ca mic proprietar de teren, nu le 
poți face din 200 de euro pe lună cât este salariul minim (1/4 
din salariații români fiind remunerați cu simbria minimă pe 
economie) și nici 
măcar dintr-un 
salariu mediu. Unii 
mici proprietari n-au 
resursele de a mai 
munci pământul 
moștenit, așa că se 
hotărăsc să-l vândă. 
Dacă terenul e bun, 
bine plasat, prețul 
poate ajunge și la 
10.000 de euro la 
hectar. Sunt bani pe care unii dintre români nu i
strânge într-o viață întreagă.  

Un minim de 2000 de euro hectarul, carevasăzică… Ce 
înseamnă 2000 de euro pentru un occidental, care vrea să 
cumpere pământ roditor în România? Salariul minim pe 
economie în Luxemburg e de peste 1900 de euro. Un neam
un francez cu venituri medii poate cumpăra în fiecare lună un 
hectar de teren în România la acest preț. Și o să-

C
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oastră nu au la bază logica 
și care nu se bazează pe corectitudine si demnitate. Cea mai 

și prostul obicei să o 
lăsăm să ne scape printre degete, este timpul. Timpul! Cel mai 

i dăm importanță decât 
ță sfârșitul, care nu iartă pe nimeni. 

Străinii pot cumpăra teren agricol în 
ță… Românul de 

rând poate să procedeze la fel, în alte țări 

Mark Twain a zis cândva una bună, adresată parcă 
ți pământ, fiindcă nu se mai fabrică”. 

Dacă vrei să cumperi pământ agricol în România, nu vei 
ț mai mic de 2000 de euro pe hectar.  

ulturii. Pământul arabil 
costă din ce în ce mai mult, de la an la an. Este firesc să 

șa. E la mare căutare pentru investitorii 
și, care gândesc în perspectivă. Și „în perspectivă” gândesc 

ți români, „gândire de 
perspectivă” înseamnă să mai facă un credit pentru consum.  

țin subvenții de la APIA, plus că 
ște hectare de teren cultivate cu pricepere și îngrijite cu 

ți pot aduce venituri frumușele, cu condiția să ai 

ție de nuci sau una de lavandă aduc profituri 
mai consistente decât grâul sau porumbul. Dar necesită timp. Și 

ții însemnate, pe care, ca mic proprietar de teren, nu le 
n 200 de euro pe lună cât este salariul minim (1/4 

ți cu simbria minimă pe 

hectar. Sunt bani pe care unii dintre români nu i-au putut 

Un minim de 2000 de euro hectarul, carevasăzică… Ce 
n occidental, care vrea să 

cumpere pământ roditor în România? Salariul minim pe 
economie în Luxemburg e de peste 1900 de euro. Un neamț sau 
un francez cu venituri medii poate cumpăra în fiecare lună un 

-i mai și rămână 

destui bani, pentru a se întreține. Oricum, i
buzunar bani mai mulți decât obține lunar un român cu venituri 
medii.  

Ar trebui ca, în acest moment, să existe date precise care să 
răspundă la întrebarea: ce procent din terenul arabi
România a fost cumpărat de către cetă
pământ mai dețin românii? Ministrul agriculturii estimează 
că, din 9.000.000 ha de teren arabil, ar fi fost deja vândute către 
străini peste 2.000.000 de hectare. Și asta în doar câțiva ani! 

Deja este enorm, dar realitatea s-ar putea să fie mai cumplită. S
ar putea ca într-o zi cineva să ne trântească pe masă un teanc de 
hârtii urâte, din care să reiasă că o mare felie din România se 
află în proprietate străină. Teoretic, am fi la noi în 
pământul care ne hrănește ar fi deținut de către străini. Ei ar 
obține recolte îmbelșugate și profitabile din glia cândva 
româneasă, iar produsele agro-alimentare ni le
sau pur și simplu le-ar scoate integral din 
unii investitori străini.  

S-a tot vorbit (mult și fără rost) despre o reciprocitate gen 
„străinii pot cumpăra teren în România, dar nimic nu
împiedică și pe român să cumpere în Austria, Franța sau unde 
poftește, în UE”. Păi ce, oameni buni, se poate co
slăbănoagă a românului cu salariul sănătos al occidentalului?! 

Cum să cumpere românașul teren agricol în Olanda sau 
Luxemburg (unde costă mult mai mult decât în România 
și la preț mare e greu să găsești pământ disponibil) când ar 
trebui să muncească toată viața pentru 1
liberalizarea cumpărării terenurilor agricole române
cetățenii UE, românul a fost pus cu bună știință într
inferioritate. De discriminare. Este ca 
Gică, pensionarul nonagenar – care nu face, bietul, nici zece 
pași fără a obosi, și l-am duce la Olimpiadă, pentru a concura cu 
un campion continental la 100 de metri garduri (sportiv care se 
mai și dopează).  

Oare chiar nu-i vizibilă diferența de posibilități? Î
românului și occidentalului li se aplică, la achiziționarea de 
terenuri, un tratament identic, în condi
diferite. Cum se numește aceasta? Nu
discriminare?!  

Înstrăinarea masivă a pământului țării înseamnă s
pași repezi către statutul de străin la tine acasă. Trezește
române, nu observi cum devii proprietar peste nimic, la tine în 
țară? Nu observi că-ți fuge pământul de sub picioare? 

Astăzi vor mai merge la notar câțiva oameni, pentru a
înstrăina ogoarele moștenite de la părinți. N
sărmanii, că așa ceva nu se mai fabrică? 
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ține. Oricum, i-ar rămâne în 
ți decât obține lunar un român cu venituri 

Ar trebui ca, în acest moment, să existe date precise care să 
ce procent din terenul arabil din 

România a fost cumpărat de către cetățenii străini și cât 
Ministrul agriculturii estimează 

că, din 9.000.000 ha de teren arabil, ar fi fost deja vândute către 
Și asta în doar câțiva ani!  

ar putea să fie mai cumplită. S-
o zi cineva să ne trântească pe masă un teanc de 

hârtii urâte, din care să reiasă că o mare felie din România se 
află în proprietate străină. Teoretic, am fi la noi în țară, dar 

ște ar fi deținut de către străini. Ei ar 
ține recolte îmbelșugate și profitabile din glia cândva 

alimentare ni le-ar vinde tot nouă 
ar scoate integral din țară, așa cum și fac 

și fără rost) despre o reciprocitate gen 
străinii pot cumpăra teren în România, dar nimic nu-l 

și pe român să cumpere în Austria, Franța sau unde 
”. Păi ce, oameni buni, se poate compara simbria 

slăbănoagă a românului cu salariul sănătos al occidentalului?!  

șul teren agricol în Olanda sau 
Luxemburg (unde costă mult mai mult decât în România și unde 
și la preț mare e greu să găsești pământ disponibil) când ar 

ța pentru 1-2 hectare? Prin 
liberalizarea cumpărării terenurilor agricole românești de către 

țenii UE, românul a fost pus cu bună știință într-o poziție de 
inferioritate. De discriminare. Este ca și cum l-ai lua pe nea 

care nu face, bietul, nici zece 
am duce la Olimpiadă, pentru a concura cu 

un campion continental la 100 de metri garduri (sportiv care se 

ța de posibilități? În UE, 
și occidentalului li se aplică, la achiziționarea de 

terenuri, un tratament identic, în condiții (de venituri) realmente 
ște aceasta? Nu-i o revoltătoare 

țării înseamnă să te îndrepți cu 
și repezi către statutul de străin la tine acasă. Trezește-te 

române, nu observi cum devii proprietar peste nimic, la tine în 
ți fuge pământul de sub picioare?  

țiva oameni, pentru a-și 
ștenite de la părinți. N-or fi știind, 

șa ceva nu se mai fabrică?       
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Preliminarii la dispariţia unei naţiuni
Serial documentar pentru televiziune. 

Schiţa scenariului 

 
SEZONUL I – România şi românii  

8 EPISOADE: 

1. Extincţia populaţiei. Emigrare masivă, forţată 
rapidă şi dramatică a economiei naţionale şi de existenţa 
sărăcii care plasează România pe locul doi în Europa, cu 40% 
din totalul populaţiei aflat sub pragul de subzistenţă 
românilor plecaţi la muncă în 
străinătate, numai pe parcursul 
anului 2009, a fost de circa 
3.000.000 de persoane, urmaţi 
apoi anual de alte sute de mii. 

Exodul creierelor – medici, 
ingineri, informaticieni, 
cercetători, specialişti din toate 
domeniile.  

Natalitate în picaj accentuat – România se află în al 26
declin demografic. Dacă la începutul anului 1990 România ave
23,2 milioane de locuitori, în anul 2015 are o populaţie de sub 
20 de milioane.  

Creşterea ratei sinuciderilor – 8 persoane s-au sinucis pe zi, în 
2011, în România, potrivit unui raport al Institutului Naţional de 
Medicină Legală „Mina Minovici”. 

Sistemul medical în colaps – lipsa fondurilor de la bugetul de 
stat şi a medicilor etc. 

Practicarea unui sistem de învăţământ total neperformant 
în 1930, potrivit recensământului, în România numărul 
analfabeţilor era de 9,8 milioane de persoane, iar în per
comunistă, analfabetismul fusese aproape eradicat, în prezent, 
România a ajuns din nou ţara cu cei mai mulţi analfabeţi din 
Europa, cu peste 2 milioane. La bacalaureatul din iunie 2012, la 
54 de licee din România niciun elev nu a reușit să promovezpe
examenul maturității. În 2013, rata medie de promovabilitate la 
examenul de bacalaureat a fost de 55,4%. 

CONCLUZII: „Ubi bene, ibi patria” (Unde este bine, acolo 
este patria) – sentinţă formulată de poetul roman Marcus 
Pacuvius (220-130 î.Hr.), citat de Cicero în Cartea a V
„Tusculanae Disputationes”, în anul 45 î.Hr. Acest dicton latin, 
parafrazat sub formula „Ubi panis, ibi patria!
pâine, este patria), a fost declarat deviza emigranţilor de 
pretutindeni, de scriitorul J. Hector St. John de Crevecoeur, în 
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narii la dispariţia unei naţiuni 
Serial documentar pentru televiziune. 

Emigrare masivă, forţată de slăbirea 
rapidă şi dramatică a economiei naţionale şi de existenţa unei 
sărăcii care plasează România pe locul doi în Europa, cu 40% 
din totalul populaţiei aflat sub pragul de subzistenţă – numărul 

România se află în al 26-lea an de 
declin demografic. Dacă la începutul anului 1990 România avea 
23,2 milioane de locuitori, în anul 2015 are o populaţie de sub 

au sinucis pe zi, în 
2011, în România, potrivit unui raport al Institutului Naţional de 

lipsa fondurilor de la bugetul de 

Practicarea unui sistem de învăţământ total neperformant – dacă 
în 1930, potrivit recensământului, în România numărul 
analfabeţilor era de 9,8 milioane de persoane, iar în perioada 
comunistă, analfabetismul fusese aproape eradicat, în prezent, 
România a ajuns din nou ţara cu cei mai mulţi analfabeţi din 
Europa, cu peste 2 milioane. La bacalaureatul din iunie 2012, la 

șit să promovezpe 
ții. În 2013, rata medie de promovabilitate la 

” (Unde este bine, acolo 
sentinţă formulată de poetul roman Marcus 

Cartea a V-a din 
”, în anul 45 î.Hr. Acest dicton latin, 
Ubi panis, ibi patria!” (Unde este 

pâine, este patria), a fost declarat deviza emigranţilor de 
de Crevecoeur, în 

cartea sa Letters from an American farmer
în anul 1782. 

2. Neantizarea teritoriului naţional.
concesionarea de terenuri cetăţenilor străini, în baza unor legi 
inacceptabil de permisive. 

S-a terminat cu „Nu ne vindem ţara!”. Jupuirea României prin 
retrocedări frauduloase de bunuri imobile 
munţi, păduri etc. – chiar şi sate întregi (!) cu bisericile şi 
cimitirele lor, pădurile defrişate masiv imediat după dobândirea 
lor în instanţă.  

Despăgubiri uriaşe, urmare a unor supraevaluări exagerate 
permise de o legislaţie special concepută pentru jaf şi acordate 
inclusiv cetăţenilor străini, printre care chiar şi moştenitori ai 
unor hortişti şi criminali de război (!). 

CONCLUZII: „Corruptissima republica plurimae leges
(Statul cel mai corupt are şi cele mai multe legi), dicton al 
istoricul Publius-Cornelius Tacitus (55

3. Spolierea economiei naţionale. În „strategia” haotică a 
politicilor economice româneşti de după ’90, sigura certit
predictibilă a fost corupţia. Desfiinţarea industriei 
ul ziar15minute.net prezintă o listă cuprinzând 1
întreprinderi româneşti cu peste 1000 de angajaţi pe unitate, 
unele ajungând la mai mult de 10.000 de salariaţi, care au fost 
distruse, falimentate sau privatizate fraudulos de către guvernele 
care s-au perindat la conducerea ţării în ultimii 2

Întreaga suprafață a României concesionată străinilor pentru 
exploatarea tuturor resurselor naturale (petrol, gaze, aur etc.), în 
condiţii dezavantajoase statului român.

Cheltuieli imense din bugetul de stat pentru achiziţii păguboase 
dictate din exterior – fregate, avioane, armament etc. 

Un sistem financiar bolnav, cu o economie subterană uriaşă 
anul 2013, reprezenta 40 de miliarde de euro, cu un mecanism 
de impozitare fiscală neeficient; în 2010 evaziunea fiscală a fost 
de 10 mld. euro şi având funcţionari corupţi până la cel mai 
înalt nivel (vezi cazul fostului şef al ANAF Sorin Blejnar); cu 
împrumuturi uriaşe la bănci precum FMI şi BM, aflată la zero în 
1989.  

La începutul anului 2010, România avea o datorie externă totală 
de 80,2 mld. euro. Numai într-un an, 2009, România a 
împrumutat 17,9 mld. euro. 

CONCLUZII: Românii trăiesc drama unor fenomene 
economice care parcă fac parte dintr-o nedescoperită încă „
a distrugerii accelerate”. Ceea ce s-a construit în România în 
zeci de ani, dispare în luni, săptămâni şi zile. În 1916, poetul 
Octavian Goga aprecia în jurnalul personal că, în România, 
clasa politică era compusă în totalitate din secături. Câţiva ani 
mai târziu, referindu-se la aceeaşi categorie de persoane, 

dezbateridezbateridezbateridezbateri    

Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017 

Letters from an American farmer, publicată la Londra, 

2. Neantizarea teritoriului naţional. Vânzarea şi 
concesionarea de terenuri cetăţenilor străini, în baza unor legi 

”. Jupuirea României prin 
retrocedări frauduloase de bunuri imobile – case, terenuri, 

chiar şi sate întregi (!) cu bisericile şi 
cimitirele lor, pădurile defrişate masiv imediat după dobândirea 

gubiri uriaşe, urmare a unor supraevaluări exagerate – 
permise de o legislaţie special concepută pentru jaf şi acordate 
inclusiv cetăţenilor străini, printre care chiar şi moştenitori ai 

 

epublica plurimae leges” 
(Statul cel mai corupt are şi cele mai multe legi), dicton al 

Cornelius Tacitus (55–115 d.Hr.). 

. În „strategia” haotică a 
politicilor economice româneşti de după ’90, sigura certitudine 
predictibilă a fost corupţia. Desfiinţarea industriei – site-

prezintă o listă cuprinzând 1256 de mari 
întreprinderi româneşti cu peste 1000 de angajaţi pe unitate, 
unele ajungând la mai mult de 10.000 de salariaţi, care au fost 
distruse, falimentate sau privatizate fraudulos de către guvernele 

au perindat la conducerea ţării în ultimii 25 de ani. 

ță a României concesionată străinilor pentru 
exploatarea tuturor resurselor naturale (petrol, gaze, aur etc.), în 
condiţii dezavantajoase statului român. 

Cheltuieli imense din bugetul de stat pentru achiziţii păguboase 
fregate, avioane, armament etc.  

Un sistem financiar bolnav, cu o economie subterană uriaşă – în 
anul 2013, reprezenta 40 de miliarde de euro, cu un mecanism 
de impozitare fiscală neeficient; în 2010 evaziunea fiscală a fost 

având funcţionari corupţi până la cel mai 
înalt nivel (vezi cazul fostului şef al ANAF Sorin Blejnar); cu 
împrumuturi uriaşe la bănci precum FMI şi BM, aflată la zero în 

La începutul anului 2010, România avea o datorie externă totală 
un an, 2009, România a 

: Românii trăiesc drama unor fenomene 
o nedescoperită încă „Lege 
a construit în România în 

are în luni, săptămâni şi zile. În 1916, poetul 
Octavian Goga aprecia în jurnalul personal că, în România, 
clasa politică era compusă în totalitate din secături. Câţiva ani 

se la aceeaşi categorie de persoane, 
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dramaturgul Victor Eftimiu declama: „M-am săturat de lichele, 
daţi-mi o canalie!”. O explicaţie a dezastrului economic în care 
a ajuns astăzi România este şi faptul că, printre cei care conduc 
politic destinele ţării de peste două decenii, evoluează în 
exclusivitate secături, lichele şi canalii. 

4. Corupţia endemică. Şeful statului (!) – 68 de dosare penale: 
acuzaţii de fals, uz de fals, abuz în serviciu în formă calificată şi 
continuată, bancrută frauduloasă, delapidare etc.; prim-miniştri 
(!), miniştri, funcţionari la toate nivelurile, magistraţi, procurori, 
politicieni din întreg spectrul politic, parlamentari, baroni locali, 
„ciocoi” de toate dimensiunile şi culorile sunt cercetaţi sau chiar 
condamnaţi în afaceri monstruoase de corupţie şi de jefuire a 
avuţiei naţionale; în decembrie 2014, 32 de şefi de Consilii 
Judeţene, din totalul de 41, erau anchetaţi sau arestaţi preventiv 
pentru fapte de corupţie. Şi, „cireaşa de pe tort”, multe dintre 
aceste infracţiuni sunt muşamalizate de o justiţie politizată, 
selectivă, uneori implicată direct în fapte de corupţie de mare 
gravitate – a se vedea cazul procurorului şef (!) al DIICOT, 
Alina Bica şi cel al judecătorului CCR (!), Toni Greblă. 

În privinţa „dispariţiei” Flotei României (peste 100 de nave 
comerciale, România era pe locul 9 în topul mondial, în 1989), 
procurorii anticorupţie au decis neînceperea urmăririlor penale 
(NUP) pentru 7 persoane implicate, pe motiv că o expertiză 
proprie (!) a DNA a stabilit „un prejudiciu zero”(!), iar pentru 
fostul preşedinte Traian Băsescu, pe motiv că „faptele nu 
există”(!). Ce se poate deduce din aceste hotărâri ale 
procurorilor DNA? Eventual, ipoteza absurdă că un Triunghi al 
Bermudelor înghite nave româneşti, astfel că, pe cale de 
consecinţă, nu există vinovaţi („fapta nu există”) şi nu sunt 
pagube materiale („prejudiciu zero”). În mintea procurorilor 
DNA, singurii „iniţiaţi” ai naţiei, navele sunt undeva în zona 
esoterică a portului Constanţa, dar nu le vedem noi, proştii de 
români. Aşa ceva…?!?! 

CONCLUZII: „România este mare, cine fură ăla are!”, „Ţara 
noastră îi bogată, fură tăţi şi nu să gată!” – ziceri din popor. 
„Vă rugăm să ne scuzaţi, nu producem cât furaţi!”  – lozincă 
scandată la demonstraţiile de stradă.  

România este percepută drept una dintre cel mai corupte ţări din 
Europa. 

5. Distrugerea patrimoniului cultural naţional. Furtul la 
dimensiuni monstruoase, mai ales în perioada vidului legislativ 
de după 1989 – monede dacice, artefacte, obiecte de artă 
populară, tablouri, icoane, mobilier religios, bijuterii, elemente 
și chiar structuri din case populare – vezi şi afacerea GOJDU. 

Ministerul Culturii nu are o „Listă a monumentelor istorice” la 
zi, cu o evidenţă clară asupra fiecărui monument în parte. 
Această deficienţă gravă denotă lipsa evidentă de voință a 
factorilor decizionali, cu efecte devastatoare, în care distrugerile 
sunt aproape permise.  

Restituiri ilegale de bunuri de patrimoniu. Neglijarea 
intenţionată a promulgării unei legislaţii protective pentru 

patrimoniul cultural naţional, lăsând cale liberă jafului 
generalizat.  

Fonduri nesemnificative, ca şi inexistente, alocate de la bugetul 
de stat – Ministerul Culturii are doar șase angajați (!) care se 
ocupă de întregul patrimoniu cultural al României, la care se 
adaugă specialiştii de la cele câteva filiale din teritoriu. 

Zeci de şantiere arheologice au fost pur şi simplu abandonate. 

CONCLUZII: „Patrimoniul cultural din România este o 
chestiune de siguranță națională” – citat din interviul acordat 
de Şerban Sturdza, vicepreşedintele Ordinului Arhitecţilor din 
România, ziaristului Vlad Ignat şi publicat în ziarul Adevărul 
(27 martie 2013) şi în revista Historia (aprilie 2013). 

Piese, de câte 1-1,5 kg (!) bucata, turnate din aur provenit de la 
monede Koson topite au fost vândute în străinătate ca fiind 
brăţări dacice şi, o parte (13, cântărind 12,633 kg), au fost 
răscumpărate ulterior, prin acţiuni ale Ministerului Culturii, cu 
sume exorbitante (6 milioane de euro). Escrocheria îşi face 
efectul şi acum! 

În 1920, Consiliul Orășenesc Brașov a donat (!?) Castelul Bran, 
bun de patrimoniu inestimabil, reginei Maria. E un blestem 
faptul că în România s-au găsit nemernici prădători de ţară, de-a 
lungul tuturor timpurilor şi în toate structurile sociale. La 
moartea sa, regina nu a lăsat castelul ţării căreia i se cuvenea, ca 
bun de patrimoniu de neînstrăinat şi l-a trecut în testament în 
proprietatea fiicei sale Ileana. După 1948, Castelul Bran a fost 
naționalizat și a intrat în proprietatea statului român, fiind 
amenajat şi administrat ca muzeu de istorie și artă feudală. În 
1987 a intrat în restaurare, lucrare terminată cu bani din bugetul 
statului român, în 1993. La 18 mai 2006, după o perioadă de 
proceduri juridice foarte controversate, castelul este retrocedat. 
La data de 1 iunie 2009, intră pe deplin în posesia habsburgilor 
moștenitori: Dominic, Maria Magdalena și Elisabeta, fiind 
astfel definitiv înstrăinat. 

Principalul vinovat al acestei acţiuni incalificabile împotriva 
patrimoniul cultural al României este fostul ministru al culturii 
Adrian Iorgulescu, implicat şi în alte afaceri necurate 
asemănătoare: retrocedarea Castelului Peleş, cazul aşa-ziselor 
brăţări dacice de aur etc. Dar, e vinovată şi clasa politică de 
după 1989, în întregimea ei, pentru elaborarea legislației 
actuale, inadmisibil de permisivă când e vorba de avuţia naţiei. 

La 15 ianuarie şi 26 februarie 2007, istoricul Mihai Pelin scria 
în Cronica Română: „Acum, Dominic de Habsburg vrea să 
vândă ceea ce i s-a oferit în condiții perfect ilegale… Ce ar mai 
trebui ca lui Adrian Iorgulescu să-i intre în cap că se joacă cu 
focul? Actualul guvern îl apără şi-i cântă în strună, dar n-ar fi 
exclus ca un alt guvern să-i ceară socoteală pentru 
escrocheriile puse astăzi în operă. Şi chiar dacă nici aşa ceva 
nu va surveni, omul oricum va rămâne în istorie ca un ministru 
pe care l-a durut undeva de soarta patrimoniului cultural 
naţional şi de soarta culturii, în general… În schimb, în 
Parlament se vorbeşte despre formarea unei comisii de 
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anchetă, care să cerceteze condiţiile evident suspecte în care a 
fost cedat unui cetăţean străin un bun remarcabil de patrimoniu 
cultural şi istoric. Îi dorim succes, deşi ne îngrijorează faptul că 
această comisie va lucra sub girul Comisiei pentru cercetarea 
abuzurilor şi corupţiei a Camerei Deputaţilor, prin zelul căreia 
s-au acoperit destule matrapazlâcuri.” Ceea ce, din păcate, s-a 
şi petrecut cu adevărat. 

6. Slăbirea Bisericii Ortodoxe Române – Ortodoxia este 
percepută ca religie naţională în România, în primul rând 
datorită faptului că 86,8% din populație este de această 
confesiune (conf. recensământului din 2002). 

Scoaterea religiei din şcoli. 

Presiuni şi sprijin material din partea unor cercuri oculte din 
exterior pentru dezvoltarea în România a mişcărilor de 
emancipare a homosexualilor – având ca efecte directe disoluţia 
instituţiei familiei şi subminarea moralei creştine.  

Atacuri sistematice în mass-media – propagarea de informaţii 
denigratoare – şi în zona creaţiei artistice – filme, piese de 
teatru, artă plastică – blasfemiatoare: piesa de teatru 
Evangheliştii scrisă de Alina Mungiu Pippidi, în 1992, 
ridiculizează întreaga istorie a mântuirii. Iisus Hristos este 
prezentat ca un om fără personalitate, un pretext pentru o mare 
farsă religioasă, un profet supus manipulării şi apetenţei 
sexuale. Sfântul Apostol Pavel este în piesă un farsor şi un 
ucigaş, iar evangheliştii sunt nişte impostori plătiţi să scrie la 
comandă despre evenimente inexistente. 

Pe scenă, secvenţele vulgare sunt numeroase şi culminează cu 
un act de sex oral (!) între Iisus şi femeia păcătoasă, care în 
Biblie este prezentată ca o pildă luminoasă de pocăinţă, spălând 
cu lacrimi picioarele Mântuitorului. Juriul Galei UNITER a 
desemnat Evangheliştii drept „cea mai bună piesă românească” 
a anului 1992, întrucât ar reprezenta un „proiect de resuscitare 
(!) a dramaturgiei româneşti”. Piesa a fost pusă în scenă la 
Ateneul Tătăraşi din Iaşi. Filmul „După dealuri”, scenariul şi 
regia de Cristian Mungiu, este inspirat de romanele semnate de 
Tatiana Niculescu Bran despre cazul din 2005 al unei tinere 
care a murit la o mănăstire izolată din România, după o 
exorcizare. În fapt, este vorba despre acţiunile unui călugăr şi 
ale câtorva călugăriţe ale căror fapte psihopatice, prin 
generalizarea indusă, sunt proiectate explicit asupra imaginii 
bisericii ortodoxe. Criticul de film Mircea Valeriu Deacă 
susține că „reperul principal al filmului ar fi icoana 
bisericească”. Pelicula a avut premiera la 19 mai 2012, la 
Festivalul Internațional de Film de la Cannes, unde Cristian 
Mungiu a câștigat premiul pentru cel mai bun scenariu. 

CONCLUZII: În Pastorala de Crăciun din 2014, 
Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, IPS Pimen, a spus: 
„Credinţa noastră nu este un articol de import. Ea este sufletul 
cu care s-a născut poporul român. Este temelia vieţii noastre 
sufleteşti, e centrul ei de greutate, este siguranţa noastră în faţa 
neprevăzutului nostru istoric. Şi nu avem noi dreptul, şi nicio 
generaţie nu-l are, de a înstrăina sau profana, după gustul 

timpului, acest străvechi şi sfânt patrimoniu naţional al tuturor 
veacurilor şi generaţiilor româneşti… Or, eliminarea religiei 
din şcoli este un atentat la fiinţa noastră naţională, la credinţa 
neamului nostru românesc, este o ofensă a maiestăţii divine”. 

7. Discreditarea sentimentului naţional. Ridiculizarea 
noţiunii de patriotism. Aruncarea în derizoriu a valorilor 
naţionale. Crearea psihozelor facebook-iste – componentă a 
manipulărilor cu ţinte globaliste. Intoxicarea tradiţiilor naţionale 
şi a folclorului românesc – fenomenul „bălălău”, manelismul. 

CONCLUZII: 
1. „Un popor fără tradiţii este un popor fără viitor.” – 
politicianul Columbian Alberto Lleras Camargo 

2. Din filozofia şi din morala manelistă: „Ban pe ban pe ban, 
pun ban pe ban / Fac afaceri mari în stil american / Că cel mai 
mult şi cel mai mult / Un lucru în viaţă mi-a plăcut / Să am euro 
şi parai / Dar fără să ridic un pai.” (Florin Salam); „Fur la tata 
bani cu sacu / Şi-i dau toţi să fiu al dracu / Şi când îmi vine mie 
pe chelie / O ţin din beţie în beţie / Vagabond de meserie… 
Dacă vrei să-ţi fie bine / Atunci scapă-mă de tine / Dar dacă te 
joci cu focul / Am să-ţi fac electroşocuri.” (Nicolae Guţă). 

8. Diabolizarea poporului. Promovarea pe plan mondial a unor 
imagini deformate în mod grotesc despre români, cu 
generalizări defăimătoare şi profund umilitoare. Românii, cei 
mai fioroşi hoţi, tâlhari şi criminali. Holocaustul din România 
hipertrofiat. Comunismul cel mai nemilos din lume. 
„Revoluţia” din ’89, cea mai sângeroasă. Dictatorul cel mai 
odios. Oare cine şi de ce a hotărât executarea acestuia în ziua 
sfântă a Crăciunului? Nivelul de inteligenţă al românilor printre 
cele mai scăzute. 

Un studiu ştiinţific, publicat în 1940, de prof. C. Rădulescu-
Motru, demonstra că românii aveau la acea dată o inteligenţă 
normală şi o rapiditate în gândire peste medie. 
O altă cercetare, realizată în 2010, de profesorul Richard Lynn 
(Universitatea din Ulster), îi plasează pe români, în ceea ce 
priveşte coeficientul de inteligenţă al popoarelor europene, pe 
locul 27 din 29 de ţări.  Trădătorii/vânzătorii de ţară cei mai 
eficienţi. Oportuniştii cei mai jalnici. 

CONCLUZII: 
1. Dacă este să dăm crezare acestor cercetări privind nivelurile 
de inteligenţă, atunci nu putem decât să constatăm că locul 
codaş ocupat acum de noi în clasamentul european, mai ales la 
categoria de alfabetizare ştiinţifică – aproape jumătate dintre 
români (42%) cred că Soarele se învârte în jurul Pământului, în 
timp ce 7 procente nu ştiu ce să spună sau nu vor să răspundă, 
se datorează unei degradări continue a societăţii româneşti. 

2. Ultimele două opinii sunt pe cale de a fi larg acceptate, în 
primul rând, de cei care cred că ne merităm soarta. Că multe 
dintre nenorocirile de mai sus, inclusiv pocirea imaginii, ni le 
facem cu mâna noastră. E drept, uneori, acţionăm şi ca o 
consecinţă directă a unui semnificativ impuls. „Prietenii” ştiu 
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din partea cui vine provocarea, de ce este declanşată şi cum se 
manifestă. 

EPILOG 

Tendinţele aproape suicidare ale evoluţiei României, în acest 
prim sfert de secol 21, vin ca o mănuşă pe mâna tot mai 
viguroasă a noii ordini mondiale – novus ordo seclorum
bună (good news) – dacă ne încălzeşte cu ceva 
suntem singurii în această situaţie. Vestea proastă (
este că noi suntem în vârful lănciilor şi nu este nicio noutate (
news) că ţintele ce urmează a fi străpunse – „glasul sângelui”, 
apartenenţa la o rasă, la un popor, la o cultură, la o religie 
duritate redutabilă, care le-a permis să reziste de la începuturile 
omenirii până în prezent. Originea etno-
considerată, mai ales în cercurile naţionaliste, ca fiind „
linie de rezistenţă împotriva haosului”. 

                      

Suntem oare cu toţii afectaţi de 
simptomele specifice sindromului 

hiperkinetic cu deficit de atenţie (ADHD) 
datorită smartphone-urilor?

          Care a fost ultima oară când aţi deschis smartphone
ul pentru a conversa sau a vă verifica mesajele?

 fost şi în timpul mesei, şi în mijlocul unei discuţii cu 
un prieten, şi în timp ce vă grăbeaţi spre birou sau şi în 
timp ce vă făceați TAPAS-ul, ori între două ASANA

sau chiar în timpul unei meditaţii? Ridicol, nu-i aşa?

De dimineaţa până seara tot cu telefonul în mână

 La mai puţin de un deceniu de la apariţia primului iPhone, 
primul gest pe care cei mai mulţi oameni îl fac dimineaţa când 
se trezesc este acela de a-şi verifica smartphone-
de a se da jos din pat, de a se spăla pe dinţi sau de a
iubita/iubitul. În timpul zilei, cu smartphone-ul în buzunar sau 
în geantă, putem să ne verificăm foarte uşor e-mailurile în timp 
ce suntem împreună cu fiinţele dragi sau mergem cu autobuzul 
sau metroul, tot la fel de uşor pe cât putem conversa prin mesaje 
cu prietenii atunci când suntem la muncă. Iar seara, la fel, ne 
prinde tot cu telefonul în mână. Indiferent de ceea ce facem, 
mulţi dintre noi suntem bombardați cu notificări ale noilor 
mesaje, reclame, ştiri, update-uri şi multe altele. 

„Omniprezența“ smartphone-urilor  

Într-un smartphone se găsesc o mulţime de aplicaţii 
chipurile, să ne facă viaţa mai uşoară. Dar, oare, nu ne
complică ele de fapt? 

A
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chipurile, să ne facă viaţa mai uşoară. Dar, oare, nu ne-o 

Unele studii recent realizate sugerează faptul că vorbim la 
telefon în medie 30-60 de minute pe zi şi interac
smartphone-ul nostru aproximativ două ore şi jum
urmare, este vorba, în medie, de foarte multe procese de 
„trezire“ a telefonului – scoaterea din standby, deschiderea unei 
aplicaţii şi tastarea. 10% din utilizatori fac aceasta de peste 100 
de ori pe zi, fiind vorba aici de automatisme care au
subconştient. Probabil că doar 10% din interacţiunea noastră cu 
smartphone-ul este conştientă. Dacă analizăm acest aspect din 
perspectiva unei zile de lucru de 8 ore, constatăm că, de fapt, 
folosirea telefonului mobil ne răpește o treime din 

Potrivit studiilor, „omniprezența“ smartphone
devenim mult mai neatenți şi hiperactivi. 

Studiul întreruperilor ce se datorează tehnologiei 
electronice digitale  

S-a realizat un studiu ştiinţific bine controlat, timp de două 
săptămâni, la care au participat 221 de studenţi ai Universităţii 
British Columbia (au fost aleşi studenţi din marea masă a 
participanţilor la cursuri). În timpul primei săptămâni, la 
jumătate dintre participanţi li s-a cerut să minimizeze 
întreruperile datorate telefonului prin activarea setării modului 
silențios şi prin menţinerea telefonului în afara razei vizuale şi 
la o distanţă la care nu le era uşor accesibil. Celor din cealaltă 
jumătate li s-a cerut să ţină telefonul cu toate avertizările pornite 
şi cât mai aproape de ei, cât mai mult posibil.

În cea de-a doua săptămână, instrucțiunile date celor două loturi 
au fost inversate: participanţii care au folosit telefonul pe modul 
silențios au activat alarmele şi notificările şi vice
în care au fost date instrucțiunile fiecărui participant a fost 
aleasă aleatoriu. În timpul studiului, toate celelalte împrejurări 
au rămas constante, cu excepţia frecven
au fost întrerupți de telefon. S-a confirmat faptul că participanţii
au fost mult mai frecvent întrerupți de telefon atunci când aveau 
alarmele sau notificările active, decât atunci când le aveau 
oprite. Problema cea mai mare nu o reprezintă neapărat timpul 
petrecut la/pe telefon (deşi şi acesta are partea lui 
semnificativă), cât întreruperile sau mai bine spus numărul 
acestora. La fiecare 15 minute în medie, majoritatea oamenilor 
fac ceva cu telefonul, ca să nu mai vorbim de apelurile sau 
mesajele primite. Iată, deci, că ei se întrerup permanent printr
un multitasking autoindus. Astfel, se fragmentează întreaga zi 
şi, practic, sunt determinați să facă mai multe lucruri simultan, 
ceea ce apoi îi dispersează din punct de vedere mental într
mulţime de direcţii (toate acestea le activează în mod 
preponderent centrul de forță Svadhistana Chakra
apare plictiseala, ei automat se apucă să facă altceva. Pe termen 
lung, acest du-te-vino generează stres. Productivitatea lor scade, 
la fel şi percepţia bucuriei. De ce? Pentru că nu au deloc 
continuitate în ceea ce fac. Fluctuaţiile care apar prin 
intermediul dinamizării haotice a centrului subtil de forţă 
Svadhistana Chakra apar şi devin apoi permanente.
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Evaluarea deficitului de atenţie şi a hiperactivității  

Revenind la studiul despre care am vorbit mai devreme, 
deficitul de atenţie şi hiperactivitatea au fost evaluate rugând 
participanţii să semnaleze cât de des au experimentat cele 18 
simptome specifice așa-zisului sindrom neurologic cunoscut sub 
numele de ADHD (Attention Deficit/Hiperactivity Disorder – 
tulburare hiperkinetică cu deficit de atenţie) în fiecare din cele 
două săptămâni. Alegerea acestor simptome s-a bazat pe 
criteriile folosite pentru diagnosticarea tulburării hiperkinetice 
cu deficit de atenţie la adulţi, care sunt specificate în Manualul 
de Diagnosticare şi Statistică al Asociaţiei Americane de 
Psihiatrie (DSM-V).  

Întrebările referitoare la deficitul de atenţie au acoperit o gamă 
largă de potențiale tulburări, cum ar fi aceea de a face greşeli 
din neatenție, de a uita să plătească o factură, de a avea 
dificultăţi în a menţine o atenţie susţinută sau de a-i asculta pe 
ceilalţi. Întrebările referitoare la hiperactivitate au fost 
asemănătoare, evaluând situaţii cum ar fi senzaţia de nelinişte, 
vorbitul excesiv şi întreruperea celorlalţi. 

Rezultatele au fost mai mult decât concludente: mai multe 
întreruperi ale activităţii ce erau datorate telefonului au 
determinat scăderea atenţiei şi hiperactivitate.  

Utilizarea peste tot şi în toate activităţile a smartphone-
urilor implică mari riscuri pentru sănătate  

Aceste descoperiri ar trebui să fie un serios semnal de alarmă. 
Smartphone-urile sunt produsele electronice cu cea mai mare 
rată de vânzare din istorie – în 22 de secunde, cât ar dura să 
tastăm această propoziţie, 1000 de smartphone-uri au fost deja 
trimise către noii lor proprietari. Dacă unii dintre acești 1000 de 
utilizatori ar putea să facă o greşeală din neatenție, să întrerupă 
un prieten în mijlocul unei conversaţii sau să deranjeze în 
timpul unei ședințe, înseamnă că smartphone-urile pot afecta în 
mod nefast productivitatea, relaţiile cu ceilalţi şi bunăstarea a 
milioane de fiinţe. 

 

Ca şi toate celelalte tulburări, simptomele specifice tulburării 
hiperkinetice cu deficit de atenţie constituie o trecere de la 
starea normală către cea patologică. Aceste descoperiri 
sugerează faptul că stimularea neîncetată datorită sistemelor 

electronice digitale contribuie la agravarea problematicii în 
continuă creştere a deficitului de atenţie din societatea modernă.  

De aceea, este necesar să luăm serios în considerare evitarea 
întreruperilor. Problema rezidă în noi înşine, şi nu în mediul 
înconjurător. Pentru a combate acest comportament, el trebuie 
mai întâi conştientizat. Ar fi foarte utilă o „dietă digitală“, iar 
pentru a ne întrerupe mai rar unii pe alţii, ar fi nevoie de o 
etichetă comunicațională. O „dietă digitală“ presupune 
modificarea în bine a obişnuinţelor, coordonare personală şi 
adaptarea la mediul înconjurător într-un mod care să ne ţină cât 
mai departe de telefon. De exemplu, ar fi util să ne uităm la 
ceasul de mână, în loc să activăm ecranul telefonului pentru a 
afla ora exactă. Sau, ar fi bine să trecem mai des telefonul pe 
modul silențios, chiar şi atunci când nu ne aflăm la teatru! Sau, 
de ce nu, să ne lăsăm din când în când în mod voit telefonul 
acasă. Creierul nostru ne va mulţumi cu siguranță! 

De asemenea, este necesar să facem loc în viaţa voastră așa-
numitelor micro-pauze „obligatorii“, în care să nu facem nimic, 
de pildă, atunci când aşteptăm autobuzul sau un prieten la o 
întâlnire. Mulţi dintre noi am eliminat din vieţile noastre aceste 
„goluri“ înlocuindu-le cu preocuparea pentru aplicațiile 
smartphone-urilor, în pofida faptului că, în realitate, pauzele ne 
ajută să ne relaxăm rapid. Aceste momente sunt esenţiale pentru 
că ele ne ajută să ne polarizăm atenţia – aceasta este, practic, o 
formă de pasivitate benefică.  

Ştim să fim „offline“?  

Problema principală este că mulţi oameni, mai ales tinerii din 
ziua de astăzi, nu ştiu ce înseamnă să fie offline. Mulţi dintre ei, 
dacă ar fi forţaţi de împrejurări să părăsească spaţiul online, s-ar 
simţi apoi pierduţi. Ei au adânc înrădăcinat, prin obişnuinţă, 
sentimentul că la fiecare 15 minute ar trebui să se petreacă 
evenimente cu adevărat importante, despre care este musai ca ei 
să afle. La modul real însă, ei nu pierd nimic. Dacă aceşti tineri 
și-ar da seama că în aceste 15 minute lumea n-a pățit nimic, că 
ea încă există şi fără ei!! – ar fi o mare realizare! 

Oamenii de ştiinţă încă nu au analizat efectele nefaste, gen 
ecou, ale acestui comportament asupra societăţii în următorii 
ani (aceasta şi pentru că smartphone-urile nu au apărut în lume 
cu foarte mult timp în urmă), însă, cu toate acestea, orice om 
inteligent şi care are un elementar bun-simţ intuieşte cam unde 
va duce o asemenea obişnuinţă nocivă. Articol preluat din Programul Taberei 
spirituale de vacanță Costinești 2016, volumul 2, publicat de editura Shambala, tipărit de Ganesha 
Publishing House. 
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Războiul chimic ascuns: experimentele 
criminale secrete ale aliaţilor pe proprii 

soldaţi 
 

 
Zeci de mii de oameni au fost otrăviţi astfel „în numele 
salvării de vieţi”  

xperimentele cu substanţe toxice ale Aliaţilor asupra 
propriilor soldaţi sunt un subiect pe cât de controversat, 
pe atât de puţin discutat.  

În Primul Război Mondial, soldaţii erau expuşi pentru prima 
dată (la o asemenea scară) la substanţe extrem de toxice, 
precum iperita, numită în engleză şi mustard gas
bază de sulf şi clor care persistă mai multe zile, cu efecte extrem 
de nocive asupra pielii, ochilor şi respiraţiei. În timpul acestui 
război, peste un milion de soldaţi au fost expuşi şi 100.000 au 
murit din cauza gazelor.  Atacurile cu gaze toxice sunt 
considerate de multe ori cele mai letale, sau „războiul care le 
încheie pe toate”. O scurtă prezentare a gazulu
prezentată în clipul de mai jos: În timpul şi după cel de al 
Doilea Război Mondial, Statele Unite, Canada, Australia şi 
Marea Britanie au făcut experimente pe zeci de mii de soldaţi cu 
diverse substanţe toxice pentru cercetare militară. Acest
a fost pus în atenţia publică de istoricul Susan Smith în 
Exposures. Această lucrare, susţinută de peste un deceniu de 
cercetări, dezvăluie că americanii s-au otrăvit „
salvării de vieţi”. Autoarea prezintă cum promisiunea 
progresului cunoaşterii medicale şi promovării securităţii 
naţionale erau folosite ca justificare pentru ignorarea drepturilor 
umane.  În prima parte, Smith aduce în discuţie expunerea 
intenţionată a soldaţilor. Cercetătorii nu au cerut 
consimţământul militarilor pentru aceste experimente, ci 
ofiţerilor care şi-au oferit trupele. O femeie, cadet la Forţele 
Aeriene SUA, a dezvăluit că i s-a ordonat să alerge printr
nor de compus bazat pe arsenic şi carbon, ca „
antrenament”.  

Cercetătorii au experimentat pe 60.000 de oameni, folosind 
iperita. Alţii au eliberat toxine peste soldaţii canadieni pe care i
au forţat să mărşăluiască 3 km, apoi să stea ore în şir cu hainele 
contaminate. În urma acestui experiment, au existat persoane cu 
arsuri grave. Desigur, pentru ca astfel de lucruri să stea departe 
de opinia publică, aceşti soldaţi folosiţi pe post de cobai erau 
obligaţi să păstreze confidenţialitatea.  

Diferenţele rasiale erau luate în considerare de către 
cercetători  

Cei care au întreprins aceste experimente considerau că rasele 
se comportă diferit la expunerea la substanţe toxice. Există cel 
puţin nouă studii care atestă încercarea de demonstrare că 
susceptibilitatea la iperită variază în funcţie de rasă şi pigment 
la trupe afro-americane, portoricane şi japonezo

E
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Războiul chimic ascuns: experimentele 
criminale secrete ale aliaţilor pe proprii 

Susan SMITH 

eci de mii de oameni au fost otrăviţi astfel „în numele 

xperimentele cu substanţe toxice ale Aliaţilor asupra 
propriilor soldaţi sunt un subiect pe cât de controversat, 

au expuşi pentru prima 
dată (la o asemenea scară) la substanţe extrem de toxice, 

mustard gas, o substanţă pe 
bază de sulf şi clor care persistă mai multe zile, cu efecte extrem 

aţiei. În timpul acestui 
război, peste un milion de soldaţi au fost expuşi şi 100.000 au 

Atacurile cu gaze toxice sunt 
războiul care le 

”. O scurtă prezentare a gazului muştar este 
prezentată în clipul de mai jos: În timpul şi după cel de al 
Doilea Război Mondial, Statele Unite, Canada, Australia şi 
Marea Britanie au făcut experimente pe zeci de mii de soldaţi cu 
diverse substanţe toxice pentru cercetare militară. Acest subiect 
a fost pus în atenţia publică de istoricul Susan Smith în Toxic 

Această lucrare, susţinută de peste un deceniu de 
au otrăvit „în numele 

”. Autoarea prezintă cum promisiunea 
ui cunoaşterii medicale şi promovării securităţii 

naţionale erau folosite ca justificare pentru ignorarea drepturilor 
În prima parte, Smith aduce în discuţie expunerea 

intenţionată a soldaţilor. Cercetătorii nu au cerut 
entru aceste experimente, ci 

au oferit trupele. O femeie, cadet la Forţele 
a ordonat să alerge printr-un 

nor de compus bazat pe arsenic şi carbon, ca „parte din 

pe 60.000 de oameni, folosind 
iperita. Alţii au eliberat toxine peste soldaţii canadieni pe care i-
au forţat să mărşăluiască 3 km, apoi să stea ore în şir cu hainele 
contaminate. În urma acestui experiment, au existat persoane cu 

tru ca astfel de lucruri să stea departe 
de opinia publică, aceşti soldaţi folosiţi pe post de cobai erau 

Diferenţele rasiale erau luate în considerare de către 

e considerau că rasele 
se comportă diferit la expunerea la substanţe toxice. Există cel 
puţin nouă studii care atestă încercarea de demonstrare că 
susceptibilitatea la iperită variază în funcţie de rasă şi pigment 

ponezo-americane, 

comparativ cu persoanele caucaziene. Studiile au implicat şi 
personalul amerindian, precum şi soldaţii din Texas care au fost 
expuşi la iperită şi fosgen în camere închise fără să poarte 
mască de protecţie. Fiziologul Homer W. Arnold, de 
Defense Research Committee, împreună cu Generalul Henry 
Arnold au fost de acord cu ideea de a folosi substanţe chimice 
împotriva trupelor japoneze în Pacificul de sud 
Arnold: „gaz, foc, orice pentru a extermina întreaga rasă

Soldat american în urma unui experiment cu iperită

Aşa cum Smith notează în Toxic Exposures
acestor cercetări a scăpat atenţiei academice, deşi există 
documentaţie în acest sens. În 1944, o notă în 
American Medical Association a lăudat 500 de oameni, inclusiv 
40 cu origini japoneze, care s-au oferit „voluntari” pentru 
experimentele cu iperită. Măştile de gaze erau diferite în funcţie 
de rasă. După război, au existat rapoarte care comparau 
penetrarea cu gaz letal în pielea af
caucazienilor.  

Oceanele au fost gropile de gunoi ale armatei

În următoarea parte, Smith prezintă experimentele făcute cu 
gaze toxice în oceane, unde armata a aruncat aceste substanţe în 
ape pe coastele din Hawaii, Alaska, Carolina de s
Mexic. Au avut loc cel puţin 70 de incidente între anii 1918 şi 
1970 – 30.000 de tone de iperită, levizită, tabun şi gaz sarin; 
400.000 de bombe, rachete şi mine cu substanţe toxice şi 500 de 
tone de deşeuri radioactive. Cu siguranţă, cifrele 
sine. Smith sugerează că au fost vărsate în ocean 
corespondentul a 50 de bombe nucleare. 

Experimentele au deschis calea chimioterapiei

Cartea mai indică şi faptul că aceste experimente au dus la 
elaborarea tratamentului cu citostatice împot
Istoricul mai descrie şi un atac aerian din 1943 asupra navei de 
război americane John Harvey în portul Bari din Italia. Nava 
transporta 2.000 de bombe cu iperită, în cazul unui atac cu arme 
chimice din partea germanilor, echipajul neavând
despre natura încărcăturii. Când nava a fost lovită, aerul şi apa 
au devenit saturate cu gaz, fiind expuşi la iperită sute de 
marinari britanici şi americani şi aproximativ 1.000 de civili 
italieni. Medicii care au tratat victimele au observat 
gazului au distrus celulele albe, apărând ideea că expunerile 
toxice pot ajuta împotriva cancerului. După război, compuşii 
chimici ai iperitei au fost transformaţi în agenţi terapeutici. În 
1946, oncologul american Cornelius Rhoads a aplaudat a
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comparativ cu persoanele caucaziene. Studiile au implicat şi 
personalul amerindian, precum şi soldaţii din Texas care au fost 
expuşi la iperită şi fosgen în camere închise fără să poarte 
mască de protecţie. Fiziologul Homer W. Arnold, de la National 

împreună cu Generalul Henry 
Arnold au fost de acord cu ideea de a folosi substanţe chimice 
împotriva trupelor japoneze în Pacificul de sud – conform lui 

gaz, foc, orice pentru a extermina întreaga rasă”.  

 
Soldat american în urma unui experiment cu iperită 

Toxic Exposures, natura rasială a 
acestor cercetări a scăpat atenţiei academice, deşi există 
documentaţie în acest sens. În 1944, o notă în Journal of the 

a lăudat 500 de oameni, inclusiv 
au oferit „voluntari” pentru 

experimentele cu iperită. Măştile de gaze erau diferite în funcţie 
de rasă. După război, au existat rapoarte care comparau 
penetrarea cu gaz letal în pielea afro-americanilor şi 

Oceanele au fost gropile de gunoi ale armatei  

În următoarea parte, Smith prezintă experimentele făcute cu 
gaze toxice în oceane, unde armata a aruncat aceste substanţe în 
ape pe coastele din Hawaii, Alaska, Carolina de sud şi Golful 
Mexic. Au avut loc cel puţin 70 de incidente între anii 1918 şi 

30.000 de tone de iperită, levizită, tabun şi gaz sarin; 
400.000 de bombe, rachete şi mine cu substanţe toxice şi 500 de 
tone de deşeuri radioactive. Cu siguranţă, cifrele vorbesc de la 
sine. Smith sugerează că au fost vărsate în ocean 
corespondentul a 50 de bombe nucleare.  

Experimentele au deschis calea chimioterapiei  

Cartea mai indică şi faptul că aceste experimente au dus la 
elaborarea tratamentului cu citostatice împotriva cancerului. 
Istoricul mai descrie şi un atac aerian din 1943 asupra navei de 

în portul Bari din Italia. Nava 
transporta 2.000 de bombe cu iperită, în cazul unui atac cu arme 
chimice din partea germanilor, echipajul neavând cunoştinţă 
despre natura încărcăturii. Când nava a fost lovită, aerul şi apa 
au devenit saturate cu gaz, fiind expuşi la iperită sute de 
marinari britanici şi americani şi aproximativ 1.000 de civili 
italieni. Medicii care au tratat victimele au observat că efectele 
gazului au distrus celulele albe, apărând ideea că expunerile 
toxice pot ajuta împotriva cancerului. După război, compuşii 
chimici ai iperitei au fost transformaţi în agenţi terapeutici. În 
1946, oncologul american Cornelius Rhoads a aplaudat aceste 
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descoperiri ca „dividende pe timp de pace” ale războiului 
chimic.  

Nava John Harvey, în urma atacului din portul Bari

Viitorul armelor chimice arată... bine  

…în ciuda convenţiilor care, din păcate, arată mai mult a forme 
fără fond. Smith îşi începe cartea cu observaţia că „
important pentru istoria medicinei şi sănătatea este importantă 
pentru istoria războiului”. În 1997, a fost creată 
pentru arme chimice care este semnată în prezent de 192 de ţări. 
Totuşi, a fost încălcată de nenumărate ori. Războaiele continuă, 
de asemenea şi cercetările chimice şi substanţele care pot deveni 
agenţi ai războiului bio-chimic.  

Sfârşitul cărţii Toxic Exposures este mai mult decât demn de 
luat în considerare: atenţia publică asupra acestui fe
necesară acum mai mult ca niciodată. Rezumat al cărţii 
Exposures  de Susan SMITH 
 
 

                      

CIA a publicat online informa
desecretizate despre OZN-uri 

experimentele paranormale pe care le
făcut. 13 milioane de pagini!!!

Daniel ROXIN 

         13 milioane de pagini, adunate în 800.000 de fi
acesta este volumul de informații făcute publice, astăzi, de 
CIA.  

um s-a ajuns la o astfel de decizie? Ei bine, un ONG 
deschis un proces împotriva agenției. După doi ani de 
formalități, documentele au fost făcute publice, fiind C

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017

” ale războiului 

 
Nava John Harvey, în urma atacului din portul Bari 

…în ciuda convenţiilor care, din păcate, arată mai mult a forme 
pe cartea cu observaţia că „războiul este 

important pentru istoria medicinei şi sănătatea este importantă 
”. În 1997, a fost creată Convenţia 

care este semnată în prezent de 192 de ţări. 
de nenumărate ori. Războaiele continuă, 

de asemenea şi cercetările chimice şi substanţele care pot deveni 

este mai mult decât demn de 
luat în considerare: atenţia publică asupra acestui fenomen este 

Rezumat al cărţii Toxic 

blicat online informații 
uri și 

experimentele paranormale pe care le-a 
făcut. 13 milioane de pagini!!! 

Daniel ROXIN – București 

 

13 milioane de pagini, adunate în 800.000 de fișiere – 
ute publice, astăzi, de 

a ajuns la o astfel de decizie? Ei bine, un ONG  a 
ției. După doi ani de 

ți, documentele au fost făcute publice, fiind 

prima oară când CIA face așa ceva. Acestea conținând lucrur
bulversante – de la informații despre observarea unor OZN
până la descrierea unor experimente paranormale sau psihice, 
ori cercetări științifice de graniță făcute în folosul agenției 
americane de informații, relatează BBC.

Conform Digi24.ro, <<Printre documentele neobişnuite 
publicate online se numără rapoarte ale aşa
Stargate. Aceste proiecte s-au desfăşurat în perioada 1970
1995 şi au explorat potenţiale fenomene psihice şi experienţe 
extrasenzoriale cu aplicaţii militare şi civile. Se pare că 
americanii au executat un experiment inclusiv asupra 
mediumului Uri Geller în 1973. Rapoartele experimentului 
arată cum mediumul a reuşit să reproducă parţial anumite 
imagini, care erau desenate într-o cameră separată, uneori cu o 
acurateţe ridicată. Agenţii au notat că mediumul şi
demonstrat abilitatea de percepţie paranormală „într
manieră convingătoare şi lipsită de ambiguitate”.>>

Desigur, trebuie să fim naivi să credem că CIA a desecretizat 
toate documentele de acest fel. Cu siguran
importante au rămas mai departe TOP SECRET, fiind 
accesibile doar unei elite din cadrul agen
tot mai multe semne ne fac să credem că este posibil ca, în 
viitorul apropiat, să se facă o mare dezvăluire în legătură cu 
viața extraterestră și că în acești ani populația planetei este 
pregătită încet, încet, pentru a preveni 
căruia fundamentaliștii religioși să decreteze 
venirea Apocalipsei. 

                      

Cum a fost construit Canalul Dunăre
Marea Neagră care este al cincilea, ca 

mărime, din lume, pe primul loc fiind cel 
din Panama  

    

       Povestea Magistralei Albastre poartă semnătura 
inginerului Chiriac Avădanei. El a fost desemnat de Nicolae 
Cauşescu să proiecteze măreaţa realizare comunistă. 
Proiectarea a început pe data de 10 iulie 1973.

niţial, echipa a fost formată din 185 de ingineri şi de 
tehnicieni de la IPTANA. După după doi ani, erau 225 de 
specialişti. „Lucram la realizarea studiilor cu 

din Bucureşti şi Timişoara şi cu cei de la IPTANA, precum şi 
cu alte 37 de centre, institute de cercetare şi de proiectare din 
toată ţara. Le dădeam teme, examinam şi avizam studiile şi 
documentaţiile tehnice elaborate.Trebuia să găsim soluţ
mai economicoase. După aprobarea proiectului general, în 
1978, timp de trei zile pe săptămână urmăream şi examinam 
execuţia lucrărilor“, a povestit pentru Adevărul Chiriac 
Avădanei. 

I
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șa ceva. Acestea conținând lucruri 
ții despre observarea unor OZN-uri, 

până la descrierea unor experimente paranormale sau psihice, 
științifice de graniță făcute în folosul agenției 

ții, relatează BBC. 

Printre documentele neobişnuite 
publicate online se numără rapoarte ale aşa-numitelor proiecte 

au desfăşurat în perioada 1970-
1995 şi au explorat potenţiale fenomene psihice şi experienţe 
extrasenzoriale cu aplicaţii militare şi civile. Se pare că 
americanii au executat un experiment inclusiv asupra 

Rapoartele experimentului 
arată cum mediumul a reuşit să reproducă parţial anumite 

o cameră separată, uneori cu o 
acurateţe ridicată. Agenţii au notat că mediumul şi-a 
demonstrat abilitatea de percepţie paranormală „într-o 
manieră convingătoare şi lipsită de ambiguitate”.>> 

Desigur, trebuie să fim naivi să credem că CIA a desecretizat 
toate documentele de acest fel. Cu siguranță, cele mai 
importante au rămas mai departe TOP SECRET, fiind 

agenției. Cu toate acestea, 
tot mai multe semne ne fac să credem că este posibil ca, în 
viitorul apropiat, să se facă o mare dezvăluire în legătură cu 
ța extraterestră și că în acești ani populația planetei este 

 un șoc cultural pe fondul 
știi religioși să decreteze 

nstruit Canalul Dunăre-
Marea Neagră care este al cincilea, ca 

mărime, din lume, pe primul loc fiind cel 
din Panama   

Mariana IANCU 
 

Povestea Magistralei Albastre poartă semnătura 
inginerului Chiriac Avădanei. El a fost desemnat de Nicolae 

cu să proiecteze măreaţa realizare comunistă. 
Proiectarea a început pe data de 10 iulie 1973. 

niţial, echipa a fost formată din 185 de ingineri şi de 
tehnicieni de la IPTANA. După după doi ani, erau 225 de 
specialişti. „Lucram la realizarea studiilor cu universităţile 

din Bucureşti şi Timişoara şi cu cei de la IPTANA, precum şi 
cu alte 37 de centre, institute de cercetare şi de proiectare din 

Le dădeam teme, examinam şi avizam studiile şi 
documentaţiile tehnice elaborate.Trebuia să găsim soluţiile ce 
mai economicoase. După aprobarea proiectului general, în 
1978, timp de trei zile pe săptămână urmăream şi examinam 
execuţia lucrărilor“, a povestit pentru Adevărul Chiriac 
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După mai multe proiecte, a fost ales cel final: canalul se 
desprinde din Dunăre la Cernavodă (la kilometrul 300 pe 
fluviu) şi, urmând Valea Carasu, pătrunde la kilometrul 40 în 
platoul dobrogean, pe care îl traversează pe direcţia Basarabi-
Valea Seacă-Straja-limita de nord a Lacului Agigea, până în 
portul maritim Constanţa. 

În anii 1984-1987 s-a executat şi ramura de nord a canalului 
principal, pe direcţia Poarta Albă-Midia-Năvodari. În acest 
mod, s-a realizat în Dobrogea centrală, între Dunăre şi Marea 
Neagră, sistemul de canale navigabile ce conectează Dunărea cu 
principalele porturi maritime româneşti. 

În aprilie 1974, au fost aprobate primele elemente ale 
proiectului. Pentru asta, s-au întocmit 147 de volume de studii şi 
de cercetări şi 358 de volume şi peste 6.000 de planşe – partea 
de proiectare propriu-zisă. 

În total, pentru canal s-au întocmit peste 35.000 de proiecte şi 
devize de execuţie. În paralel cu întocmirea proiectului general, 
la sfârşitul anului 1975, s-a trecut la organizarea şantierelor, iar 
în următorul an, la lucrările propriu-zise. 

Împrumut extern 

Prima formaţiune de lucru care a demarat lucrările la canal a 
fost cea de la Porţile de Fier, care realizase calea ferată şi 
drumul naţional dintre Turnu Severin şi Orşova. Lucrările 
pentru construcţia canalului au fost organizate, conduse şi 
coordonate de Centrala Canal Dunăre-Marea Neagră, instituţie 
înfiinţată în 1975. 

Statul nostru a împrumutat un miliard şi jumătate de dolari, bani 
care s-au cheltuit pentru echiparea fabricilor şi uzinelor 
construite în toată ţara, inclusiv cele care produceau 
echipamente şi utilaje pentru realizarea canalului. Acesta a fost 
construit de nouă grupe de şantiere. La construcţia lui au 
participat două brigăzi de geniu ale Ministerului Apărării 
Naţionale, dar şi civili: Şantierul Naţional al Tineretului, 
Carierele Sitorman şi Nicolae Bălcescu şi alte unităţi 
specializate. 

Al cincilea, ca mărime, din lume 

Realizarea canalului a implicat un volum foarte mare de lucrări, 
concretizate în 301 milioane de metri cubi de excavaţii, dintre 

care 294 de milioane de metri cubi din canalul propriu-zis şi 7 
milioane de metri cubi pentru lucrări conexe. 

Canalul Dunăre-Marea Neagră este al cincilea, ca mărime, din 
lume, pe primul loc fiind cel din Panama. Are o adâncime de 7 
metri şi o lăţime cuprinsă între 70 şi 120 de metri. Lungimea 
canalului este de 94,4 kilometri. Canalul Dunăre-Marea Neagră 
a fost inaugurat în luna mai 1984. 

Construcţia Canalului Dunăre-Marea Neagră a costat 24 de 
miliarde de lei, iar la realizarea lui au lucrat, în prima etapă, de 
trei ani, 22.000 de oameni, iar în ultimii ani, efectivul de 
personal a ajuns la 32.000 de oameni. Cei mai mulţi dintre 
aceştia erau conducători de utilaje şi şoferi – peste 23.000. 
Personalul tehnic, de execuţie, a fost format din 470 de ingineri, 
240 de subingineri şi 700 de tehnicieni constructori. 

Gradul de mecanizare a lucrărilor a fost de peste 98%. În cadrul 
Centralei Canal Dunăre-Marea Neagră, pentru execuţia 
lucrărilor au acţionat 768 de excavatoare, 5.170 de 
autobasculante, 645 de buldozere, 316 autoîncărcătoare, precum 
şi drăgi, macarale, autogredere. 

Morţii de la Canal 

Chiriac Avădanei a spus că, în timpul lucrărilor la canal, au fost 
în jur de cinci-şase accidente mortale de muncă, însă mai puţine 
decât pe alte şantiere. El îşi aminteşte de o tragedie care nu a 
avut de-a face cu construcţia propriu-zisă. Într-un an, de 1 Mai, 
o serie de căpetenii militare s-au dus de partea cealaltă a 
Dunării, la Cernavodă, să serbeze ziua cu grătare şi băutură, cu 
neveste şi copii. Când se înapoiau, trecea un convoi de barje 
bulgăreşti tractat, care avea cablurile prin apă. Ambarcaţiunea 
lor s-a prins de cabluri şi s-a răsturnat. Mai mulţi adulţi şi copii 
au murit atunci. A urmat o anchetă şi s-au dat pedepse aspre. 

Inginerul Avădanei a murit trist: nu a terminat ultimul proiect 

Chiriac Avădanei a murit la 87 de ani. Deşi a ieşit demult la 
pensie, inginerul Chiriac Avădanei nu a putut sta departe de 
planşa de lucru şi nu a lipsit nicio zi de la lucru, până în vara 
anului trecut, când nu s-a mai putut da jos din pat. Pe lângă 
faptul că nu s-a putut bucura de o bătrâneţe liniştită, toate 
evenimentele vieţii sale de familie au fost strâns legate de 
Canalul Dunăre – Marea Neagră. Colegii îşi amintesc că 
inginerul nu a putut să se bucure nici de nunta fiicei sale. „La 
scurt timp după ce a început petrecerea, Nicolae Ceauşescu a 
trimit un elicopter după el şi l-a dus la canal“, dezvăluie un 
coleg. „Nu a fost alt om ca el în tot Institutul de Proiectări. 
Inginerii tineri nu vor ajunge niciodată ca el, pentru că nu au 
vrut să înveţe nimic de la acest mare specialist al nostru“, spun 
colegii. Persoanele care i-au fost aproape în toată această 
perioadă spun că inginerul Avădanei nu şi-a luat concediu de 30 
de ani. Nu vroia să părăsească lumea aceasta până nu-şi termina 
ultimul proiect: Canalul Bucureşti – Dunăre. El lucra la un 
studiu tehnico – economic pentru continuarea lucrărilor ce ar 
trebui să se realizeze cu fonduri europene. Prin acest canal, 
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Bucureştiul ar fi devenit port la Dunăre, fiind legat direct cu 
Belgrad, Budapesta, Bratislava, Viena, Frankfurt, Rot

Într-un interviu acordat ziarului Adevărul în luna mai, inginerul 
era foarte revoltat de faptul că proiectul a fost abandonat după 
Revoluţie: „A fost părăsit, blestemat, de parcă a fost făcut de 
Ceauşescu. Toţi au spus că este un proiect comunist, 
fost aşa“, a spus el. „ Ideea este de pe vremea lui Alexandru 
Ioan Cuza. Primul proiect pentru acest canal a fost întocmit în 
anul 1882“, ne-a povestit Chiriac Avădanei. 

                      

Ultimul supravieţuitor al Canalului Morţii 
are 100 de ani, s-a retras la mănăstire şi îşi 

scrie memoriile 

Simona SUCIU 

        Nicolae Tomaziu a avut o viaţă demnă de un fil
istoric. Are 100 de ani şi este singurul în viaţă dintre 
deţinuţii care au supravieţuit lagărului de muncă de la 
Canalul Morţii, cum era denumit Canalul Dunăre 
Neagră.  

 trecut prin multe tragedii, iar acum s
Mănăstirea Caraiman din Buşteni. 

„Nici acum nu pot să-mi explic cum poţi să chinui aşa nişte 
oameni, să-i umileşti, să-i batjocoreşti doar pentru că nu au vrut 
să intre într-un partid” 

Nicolae Tomaziu 

Tomaziu s-a născut la 26 februarie 1916 în satul Păltiniş din 
Botoşani. Avea deja patru fraţi şi surori, iar mama sa, bolnavă 
de tifos, a murit a doua zi după naştere. Şi el a contractat boala 
şi nimeni nu i-a dat şanse de supravieţuire. A fost însă un 
luptător din primele minute de viaţă. 

„Imediat după ce m-am născut, o femeie din sat m
zăpadă şi apoi m-a învelit în covoare. Când m-a scos de acolo, 
eram roşu ca racul, dar am scăpat. Acum, tehnica este 
recunoscută peste tot în lume şi se numeşte Kneipp. M
născut în război şi nu erau de niciunele. M-a alăptat o femeie
din sat. Acum, dacă privesc în urmă la viaţa mea, mai bine ar fi 
trăit mama în locul meu, că mai avea copii de care să aibă grijă. 
Eu tinereţea mi-am pierdut-o pe front şi în lagăre de 
exterminare”, povesteşte Nicolae Tomaziu. 

Sărăcia era mare în familie, iar Nicolae a fost trimis de tată să 
crească la bunici. După un timp, aceştia l-au trimis înapoi, 
pentru că nu aveau cu ce să-l hrănească, a trecut însă peste toate 
şi a ajuns la şcoală. 

A făcut gimnaziul în satul natal, liceul la Satu Mare, iar într
final, Şcoala Superioară de Textile tot la Satu Mare. A fost 
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fost aşa“, a spus el. „ Ideea este de pe vremea lui Alexandru 
Ioan Cuza. Primul proiect pentru acest canal a fost întocmit în 

Ultimul supravieţuitor al Canalului Morţii 
a retras la mănăstire şi îşi 

Simona SUCIU – București 

Nicolae Tomaziu a avut o viaţă demnă de un film 
istoric. Are 100 de ani şi este singurul în viaţă dintre 
deţinuţii care au supravieţuit lagărului de muncă de la 
Canalul Morţii, cum era denumit Canalul Dunăre – Marea 

trecut prin multe tragedii, iar acum s-a retras la 

explic cum poţi să chinui aşa nişte 
i batjocoreşti doar pentru că nu au vrut 

a născut la 26 februarie 1916 în satul Păltiniş din 
eja patru fraţi şi surori, iar mama sa, bolnavă 

de tifos, a murit a doua zi după naştere. Şi el a contractat boala 
a dat şanse de supravieţuire. A fost însă un 

sat m-a acoperit cu 
a scos de acolo, 

eram roşu ca racul, dar am scăpat. Acum, tehnica este 
recunoscută peste tot în lume şi se numeşte Kneipp. M-am 

a alăptat o femeie 
din sat. Acum, dacă privesc în urmă la viaţa mea, mai bine ar fi 
trăit mama în locul meu, că mai avea copii de care să aibă grijă. 

o pe front şi în lagăre de 

iar Nicolae a fost trimis de tată să 
au trimis înapoi, 

l hrănească, a trecut însă peste toate 

A făcut gimnaziul în satul natal, liceul la Satu Mare, iar într-un 
inal, Şcoala Superioară de Textile tot la Satu Mare. A fost 

repartizat la Fabrica de Bumbac din Bucureşti, iar apoi la 
Cisnădie. 

Ororile de pe front 

A luptat în Al Doilea Război Mondial şi îşi aduce aminte cu 
lacrimi în ochi de acea perioadă. 

„Cine nu a trăit atunci nu îşi poate închipui cum a fost. Am 
ajuns la un moment dat la Odessa, unde trebuia să capturăm 
dezertorii ruşi. Erau catacombe pline de oameni care se 
ascundeau şi noi trebuia să-i dezarmăm. De asemenea, trebuia 
să verificăm toate casele să nu fie muniţie înăuntru. Una dintre 
ele a explodat, iar din şapte colegi, am pierdut patru. Eu am 
supravieţuit, dar şi acum am imaginea în minte. După 23 august 
1944, unitatea noastră, Batalionul 54 Pionieri, a primit ordin să 
elibereze teritoriul Ardealului de Nord şi al Cehoslovaciei, unde 
germanii opuneau încă rezistenţă împotriva armatei ruseşti şi 
române. Am văzut oameni care făceau orice pentru o bucată de 
pâine sau o farfurie de mâncare”, mai povesteşte Nicolae 
Tomaziu. 

„Când primeam arpacaş era sărbăto

În 1947 a protestat alături de mai mulţi studenţi împotriva 
regimului şi a fost arestat pentru uneltire împotriva ordinii 
sociale. 

„Am fost luat de la sora mea, unde venisem să iau provizii. Mă 
ascundeam în păduri şi prin munţi pentru că ştiam că mă c
Am fost luat pe sus şi dus în mai multe închisori, la Piteşti, 
Aiud şi la Jilava. La Aiud se spunea că era un adevărat lagăr de 
exterminare şi chiar şi acum, după atâţia ani, nu pot să uit o 
inscripţie de la intrare: ‘Luaţi-vă nădejdea că veţi mai sc
viaţă’. Nu am stat mult acolo. În final am ajuns la Canal, 
Canalul Morţii cum îi spunem noi, Canalului Dunăre
Neagră, pe care l-am construit. A fost cumplit. Unii nu au 
suportat şi s-au sinucis. Au refuzat să mănânce”, mai povesteşte 
Nicolae Tomaziu. 

Când vorbeşte despre ororile de la Canal, lui Nicolae Tomaziu 
îi dau lacrimile. 

„Au fost, într-adevăr, ani de exterminare, mai ales în ceea ce 
priveşte hrana. Când se dădea carne, mai bine zis oase, picioare 
şi resturi de capete, ne bucuram. La cio
o lingură de boabe pe care le savuram apoi una câte una. În 
general, primeam ciorbă de varză. Când primeam arpacaş era 
sărbătoare. Era singurul aliment după care simţeam că am 
mâncat ceva. Din când în când, primeam şi 200 de grame d
pâine, în rest ne dădeau doar un bulz de mălai cu tărâţe, ars şi 
greu de mâncat. Când ieşeam la lucru, rupeam pe furiş o 
buruiană pentru a ne potoli foamea. Am mestecat şi paie din 
saltele şi aşchii de la paturi. Apa nu se putea bea. Era adunată 
într-un butoi unde pluteau insecte cu sutele. Am intrat acolo cu 
aproape 70 de kilograme şi am ieşit cu 38. Norocul meu a fost 
că aveam o soră care era medic la Curtea de Argeş şi m
oblojit. Am rămas şi acum cu sechele. Am rămas cu un stomac 
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sensibil şi tot acolo mi-am pierdut şi dinţii”, povesteşte 
Nicolae Tomaziu. 

„Săpam şi îmi târam piciorul după mine” 

Munca la canal era una extrem de grea, inumană pentru nişte 
oameni care aveau zile când trăiau doar cu o cană de ceai şi 
puţin mălai. 

„În primele zile după ce am ajuns la Canalul Morţii, ni s-au 
trasat sarcinile. Lucram câte doi în echipă şi aveam un pontator 
care înregistra dacă făceam norma. În fiecare zi trebuia să 
dislocăm o anumită cantitate de teren, cam trei metri cubi de 
persoană. Totul doar cu târnăcopul. Într-o zi, mi-am dat una în 
picior şi m-am lovit rău. Am fost dus la infirmerie, unde au 
curăţat rana cum au putut, iar cei de acolo le-au spus să mă 
scutească de şantier două-trei zile. M-au lăsat doar o zi. Ţin 
minte că lucram, săpam şi căram şi îmi târam piciorul după 
mine”, mai povesteşte Nicolae Tomaziu. 

Pe lângă munca silnică şi mâncarea insuficientă, deţinuţii erau 
umiliţi şi bătuţi de paznici. 

„Cei mai răi au fost cei care ne păzeau când dormeam. Stăteam 
în nişte cocioabe construite de noi şi dormeam uneori pe mai 
puţin de un metru pătrat. Cei care ne păzeau erau ţigani şi hoţi. 
Nu aveam voie să-i contrazicem şi nici să-i întrebăm ceva. Ne 
loveau uneori fără motiv. Nici acum nu pot să-mi explic cum 
poţi să chinui aşa nişte oameni, să-i umileşti, să-i batjocoreşti 
doar pentru că nu au vrut să intre într-un partid”, mai povesteşte 
Nicolae Tomaziu. 

Trimis la munca de jos după eliberare 

În 1954 a fost eliberat. Chiar dacă nu mai avea lanţuri la 
picioare, nu putea spune că este liber. 

„Am ajuns la sora mea, la Curtea de Argeş, dar eram urmărit. 
Trebuia să anunţ zilnic la Securitate unde merg şi cine mă 
vizitează. Am spus că vreau să muncesc şi m-au trimis la 
poliţie, că îmi caută ei de lucru. Eram consideraţi paria societăţii 
şi puteam face doar munca de jos. Am făcut de toate, am fost şi 
măturător, şi cărăuş. În final, am ajuns la Codlea unde m-am 
angajat la o ţesătorie de unde am şi ieşit la pensie”, mai spune 
Nicolae Tomaziu. 

Viaţa avea să fie puţin mai bună începând cu anul 1957, când 
Nicolae Tomaziu avea să se căsătorească cu Magdalena, o 
pictoriţă talentată, şi ea prigonită de comunişti. Împreună şi-au 
construit o casă la Codlea şi au trăit frumos până în 2001, când 
femeia a decedat. 

A rămas fără casă 

După moartea soţiei, viaţa avea să fie din nou crudă cu Nicolae 
Tomaziu. 

„Când am rămas singur, m-am destabilizat puţin. Am avut 
încredere în nişte tineri care au promis că vor avea grijă de 
mine. Le-am vândut casa cu contract de întreţinere. Mi-au dat şi 
o brumă de bani şi promisiunea că pot sta în continuare acolo şi 
că vor avea grijă de mine. După un timp, m-au scos afară din 
casă. A trebuit să muncesc din nou pe unde am putut şi să stau 
în gazdă”, mai povesteşte Nicolae Tomaziu. 

Îşi scrie memoriile la Mănăstirea Caraiman 

Liniştea avea să vină pentru Nicolae Tomaziu în 2014, când s-a 
retras la Mănăstirea Caraiman din Buşteni. 

„Am venit aici ca să pot citi. Sunt pasionat de lectură, toată 
viaţa am cumpărat cărţi. Mi s-a părut firesc să vin aici, deoarece 
tata şi bunicul au fost preoţi. Şi eu sunt apropiat de Dumnezeu. 
Acum îmi scriu memoriile, pentru ca povestea mea să fie 
cunoscută şi atunci când eu nu voi mai fi ca să o spun”, 
povesteşte el. 

Chiar dacă are 100 de ani, este încă foarte activ. Merge singur 
cu trenul la Braşov, pentru a-şi lua cărţi şi pentru a-şi face 
analize. Spune că secretul longevităţii este moderaţia. 

„Eu am fost mereu cumpătat. Cât am fost liber, nu am pierdut 
nopţile, nu am avut vicii şi am mâncat carne puţină. Mai mult 
pui şi mai puţin porc. Provin şi dintr-o familie de longevivi. 
Bunica a trăit peste 100 de ani, iar tata a murit la 93 de ani”, 
mai spune Nicolae Tomaziu. 

A primit cu multă bucurie invitaţia preşedintelui Klaus 
Iohannis, care i-a oferit Ordinul Naţional «Serviciul 
Credincios» în grad de Cavaler. A mers singur cu trenul până la 
Bucureşti. 

„M-a emoţionat această recunoaştere. Am simţit acum că am 
făcut bine ce am făcut, că nu am pătimit degeaba. Toată viaţa 
am fost pedepsit. Este bine şi să ştii cum este să-ţi mulţumească 
cineva pentru ce ai făcut pentru ţară. Să primeşti mulţumiri şi o 
strângere de mână în loc de bătăi şi umilinţe”, a mai spus 
Nicolae Tomaziu. 

 

„Viaţa trebuie trăită cum ţi se oferă, fără să o dispreţuieşti!” 

„Război ca la război, le-am suferit pe toate, le-am trecut cu bine 
pe toate cu voia lui Dumnezeu şi cu rugăciunile pe care le fac. 
Am vrut într-o noapte să mă duc la poartă să mă împuşte ei şi 
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m-am trezit din somn în timp ce spuneam Tatăl Nostru. Am zis 
că trebuie să le rabd până la capăt şi am răbdat mereu. Am ieşit 
de acolo la 37 de kilograme, numai oase şi piele” „Făcusem un 
flegmon. Mi s-a spus că nu am voie la spital, în schimb cineva 
mi-a dat o lamă să mă operez singur. Aveam printre deţinuţi doi 
foşti medici. M-au operat, dar s-a suprainfectat şi am făcut 
septicemie. Doctorul primise de acasă u
medicamente, la mine n-avea cine să-mi trimită. S
mi-a dat sulfamidă. Mi-a pus un fitil prin care se scurgea 
puroiul. M-a salvat” 

„Mulţumesc lui Dumnezeu că sunt sănătos cu capul. Dacă nu ai 
ţinere de minte şi nu te conformezi, nu poţi trăi. Viaţa trebuie 
trăită cum ţi se oferă, fără să o dispreţuieşti. Eu nu mănânc 
carne, decât rar, şi doar de pasăre sau peşte, de porc nu mănânc. 
Am o pondere în toate, nu fac excese şi mă rog lui Dumnezeu să 
mă mai ţină aşa cât mai ţin cu mintea”. Preluare: adevarul.ro

                      

Misterioasele civilizaţii din Atlan
Lemuria şi Shambala 

 

„Informaţiile vehiculate în prezent despre aceste civilizaţii 
sunt învăluite în atât de multe teorii, legende şi speculaţii, 
încât este realmente dificil să decelezi ce anume mai poate fi 
considerat ca fiind un adevăr obiectiv. În cele ce urmează 
vom urmări să evidenţiem totuşi elementele cele mai 
pertinente, susţinute de atestările istorice.  

ele mai cunoscute consemnări istorice despre 
sunt scrierile lui Platon, Critias și Timeu, datate
anului 380 î.H. Există însă şi alţi istorici ai antichităţii 

care au făcut referiri la Atlantida, mult mai puţin consistente 
decât cele ale lui Platon şi tocmai de aceea mai puţin cunoscute.

Istoricul R. Cedric Leonard indică faptul că anticii Hellanicus şi 
Herodot au amintit de Atlantida chiar cu 100 de ani înaintea lui 
Platon. Sursa informațiilor lui Platon o reprezintă consemnările 
lui Solon, unul dintre cei șapte înțelepți ai Greciei antice (640
558 î.Hr.). 

Solon, la rândul său, apelase la istoriografii greci 
egipteni, ba chiar și la prelații zeiței egiptene Neith, făcându
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trăită cum ţi se oferă, fără să o dispreţuieşti. Eu nu mănânc 
carne, decât rar, şi doar de pasăre sau peşte, de porc nu mănânc. 
Am o pondere în toate, nu fac excese şi mă rog lui Dumnezeu să 

adevarul.ro /  

Misterioasele civilizaţii din Atlantida, 
 

 

„Informaţiile vehiculate în prezent despre aceste civilizaţii 
sunt învăluite în atât de multe teorii, legende şi speculaţii, 
încât este realmente dificil să decelezi ce anume mai poate fi 

. În cele ce urmează 
vom urmări să evidenţiem totuşi elementele cele mai 

ele mai cunoscute consemnări istorice despre Atlantida 
și Timeu, datate  în jurul 

xistă însă şi alţi istorici ai antichităţii 
care au făcut referiri la Atlantida, mult mai puţin consistente 
decât cele ale lui Platon şi tocmai de aceea mai puţin cunoscute. 

Istoricul R. Cedric Leonard indică faptul că anticii Hellanicus şi 
tit de Atlantida chiar cu 100 de ani înaintea lui 

țiilor lui Platon o reprezintă consemnările 
șapte înțelepți ai Greciei antice (640-

Solon, la rândul său, apelase la istoriografii greci și la arhivarii 
și la prelații zeiței egiptene Neith, făcându-și 

însemnări. Însemnările sale au rămas la Dropides, străbunicul 
lui Platon. 

Solon a aflat astfel că Atlantida era o „
frumusețe ieșită din comun”, „venind dintr
pe un mare teritoriu aflat în Oceanul Atlantic. Sistemul politic 
al Atlantidei era o monarhie ereditară, în care regii au devenit 
tirani de temut. Solon relatează că datorită unor conflicte interne 
teribile, acel teritoriu s-a scufundat complet.

Interesant este faptul că aceeași tematică o regăsim la unele 
popoare din Asia, din America de Sud 
arată istoricul R. Cedric Leonard, cu 4.000 de ani î.Hr., în 
„Cartea egipteană a morţilor” se afirmă că „
guverna peste Insula din Vest, care a fost distrusă de ape şi i
adus pe conducătorii supravieţuitori pe ţărmurile Egiptului

În Vishnu Purana, cu 2.000 de ani î.Hr. există referiri la „
Insula Albă din Oceanul Vestic”. În 
Karna Parva, prin anul 600 î.H., se menţionează că la capătul 
unui război care a durat zece ani „Atala şi toţi locuitorii ei s
scufundat în Oceanul din Vest”. Este de asemenea semnificativ 
să constatăm că pe continentul american întâlnim multe locuri 
ale căror denumiri indică o foarte posibilă conexiune cu fosta 
civilizaţie din Atlantida. Iată câteva dintre acestea: 
istmul Panama), Aztlán (în mitologia aztecă), 
Guatemala), Mazatlan (în Sinaloa), Azatlan
Michigan), Aztalan (în statul Wisconsin), putând include aici 
denumirea de „Oceanul Atlantic”, precum 
Atlanta, capitala statului Georgia.  

Informaţii legate de Atlantida au fost obţinute şi pe o cale mai 
puțin obișnuită, cea a clarviziunii. Printre cele 
luat în seamă informații de acest gen sunt cele oferite de Edgar 
Cayce, deoarece percepțiile acestui faimos medium s
a fi uimitor de exacte în mii de alte cazuri care au putut fi 
verificate. Viziunile lui Edgar Cayce descriu Atlanti
o societate foarte avansată din punct de vedere tehnologic, care 
folosea aparate de zbor extrem de performante, energia laser, 
energia atomică, precum şi puterea generată de anumite cristale 
uriașe. Cayce afirmă că fiecare cristal ar fi avut ce
înălţime şi că aceste cristale erau aşezate în serii de câte trei, 
producând astfel un vortex de energii cosmice de mare putere. 
Însă, această energie uriașă a ajuns să fie folosită în scopuri 
războinice, ceea ce a dus în final la distruger
completă a continentului, aproximativ în jurul anului 10.500 
î.Hr. 

dezbateridezbateridezbateridezbateri    
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însemnări. Însemnările sale au rămas la Dropides, străbunicul 

Solon a aflat astfel că Atlantida era o „putere uriașă” de „o 
venind dintr-o altă lume”, situată 

pe un mare teritoriu aflat în Oceanul Atlantic. Sistemul politic 
al Atlantidei era o monarhie ereditară, în care regii au devenit 
tirani de temut. Solon relatează că datorită unor conflicte interne 

complet. 

și tematică o regăsim la unele 
popoare din Asia, din America de Sud și din Africa. Aşa cum 
arată istoricul R. Cedric Leonard, cu 4.000 de ani î.Hr., în 

” se afirmă că „Regele Toth 
peste Insula din Vest, care a fost distrusă de ape şi i-a 

adus pe conducătorii supravieţuitori pe ţărmurile Egiptului”. 

, cu 2.000 de ani î.Hr. există referiri la „Atala, 
”. În Mahabharata, în cartea 

, prin anul 600 î.H., se menţionează că la capătul 
Atala şi toţi locuitorii ei s-au 

”. Este de asemenea semnificativ 
să constatăm că pe continentul american întâlnim multe locuri 

numiri indică o foarte posibilă conexiune cu fosta 
civilizaţie din Atlantida. Iată câteva dintre acestea: Atlán (în 

(în mitologia aztecă), Atitlan (în 
(în Sinaloa), Azatlan (în zona lacului 
statul Wisconsin), putând include aici și 

”, precum și numele orașului 

 

Informaţii legate de Atlantida au fost obţinute şi pe o cale mai 
țin obișnuită, cea a clarviziunii. Printre cele mai demne de 

ții de acest gen sunt cele oferite de Edgar 
țiile acestui faimos medium s-au dovedit 

a fi uimitor de exacte în mii de alte cazuri care au putut fi 
verificate. Viziunile lui Edgar Cayce descriu Atlantida ca fiind 
o societate foarte avansată din punct de vedere tehnologic, care 
folosea aparate de zbor extrem de performante, energia laser, 
energia atomică, precum şi puterea generată de anumite cristale 

șe. Cayce afirmă că fiecare cristal ar fi avut cel puțin 6 metri 
înălţime şi că aceste cristale erau aşezate în serii de câte trei, 
producând astfel un vortex de energii cosmice de mare putere. 

șă a ajuns să fie folosită în scopuri 
războinice, ceea ce a dus în final la distrugerea şi scufundarea 
completă a continentului, aproximativ în jurul anului 10.500 



 

        204204204204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017 
       

 

Un alt clarvăzător renumit, Rudolf Steiner, care a fost de 
asemenea unul dintre cei mai importanți exponenți ai 
ocultismului din secolele XIX-XX, afirma că cei mai evoluaţi 
dintre atlanți erau grupaţi sub conducerea unui mare preot şi 
erau supuşi unei educaţii spirituale cu totul speciale, care le 
permitea cunoaşterea deplină a tuturor misterelor şi înţelegerea 
puterilor divine. Acesta ar fi grupul din care, conform teoriei 
sale, au coborât primii preoţi-regi ai rasei arienilor. 

În cartea sa, The Ancient Secret of the Flower of Life, iniţiatul 
Drunvalo Melchizedek afirmă că teritoriul Atlantidei s-a ridicat 
din ocean acum 60-70.000 de ani. În cadrul civilizaţiei foarte 
avansate care s-a dezvoltat de-a lungul a zeci de mii de ani, pe 
nivelul cel mai înalt de evoluţie spirituală s-au aflat aşa-
numitele „Fiinţe Înălţate” sau „Maeştri Iluminaţi”. De la un 
anumit moment, în Atlantida ştiinţa a început însă să fie 
înţeleasă într-un mod greşit, iar aceasta a condus la o schismă 
faţă de legile spirituale care, în cele din urmă, a provocat un 
cataclism nemaipomenit. Drunvalo Melchizedek spune că odată 
cu scufundarea Atlantidei s-a produs şi un teribil accident al 
„alunecării dimensiunilor realităţii” şi pătrunderea într-un fel de 
stranie falie temporală, între două cuante de timp, fenomen care 
produce şi în prezent puternice anomalii în zona pe care o 
numim „Triunghiul Bermudelor”. În culturile mai multor 
popoare există de asemenea referiri la o civilizaţie mult mai 
veche decât Atlantida, şi anume civilizaţia din Lemuria. 
Informaţiile strict istorice despre Lemuria sunt însă practic 
inexistente, concepţia oficială fiind aceea că existenţa Lemuriei 
nu este decât un mit. Dintre puţinele referiri ale textelor antice 
care ar putea viza existenţa Lemuriei, menţionăm scrierile sacre 
hinduse Rig Veda sau Ramayana, în care se spune că în vremuri 
extrem de îndepărtate exista în oceanul din estul Indiei un imens 
teritoriu. Acolo trăia un popor de adoratori ai Soarelui, care a 
fost distrus de un imens cataclism, iar teritoriul lor s-a scufundat 
în adâncurile apelor. O parte din cei care au supravieţuit au 
reuşit să ajungă ulterior în India, ei fiind de fapt primii 
brahmani care au învăţat poporul. Acelaşi tip de relatare apare şi 
în miturile creaţioniste din textele Popol Vuh şi Codex Troana 
ale civilizaţiei Maya sau în legendele locuitorilor din Hawaii. 

Realitatea civilizaţiei lemuriene a fost susţinută mai ales în 
anumite cercuri spirituale şi iniţiatice. Rudolf Steiner, de 
exemplu, afirma că există lucrări esoterice conform cărora 
Lemuria (sau continentul „Mu”) ar fi fost continentul-mamă, 
leagănul omenirii, asupra căruia s-a abătut însă o cruntă 
tragedie, astfel că într-o singură noapte acesta s-ar fi scufundat. 
Renumita cercetătoare şi exploratoare Helena Blavatski, 
fondatoarea Societății Teosofice, relata că în peregrinările sale 
prin Tibet a găsit în mănăstirile sacre ale Tibetului la așa-
numiţii mahatmas (suflete mari, iluminate) un manuscris 
intitulat „Cartea Dzyan”. Despre acesta, înțelepții spuneau că 
este un vechi text din Atlantida în care se pomenea de evoluția 
umanității prin mai multe rase, între care lemurienii și atlanții. 
În cartea sa, „Doctrina Secretă”, apărută în anul 1888, Helena 
Blavatski susţinea că nenumărate rase umane s-au succedat pe 
Terra înaintea celei pe care o cunoaştem şi căreia îi aparţinem. 

În tradiţia antică tibetană, în special în sistemul Kalachakra, un 
loc cu totul aparte îl are sistemul de raportare la ceea ce se 

consideră a fi focarul spiritual fundamental al umanităţii sau 
tărâmul înţelepţilor, numit „Shambala” (Izvorul Fericirii 
Divine). Textele antice tibetane şi indiene spun despre acest 
popor de o vechime imemorială al înţelepţilor planetei că ar 
proveni la origine din anumiţi „conducători celeşti coborâţi din 
stele”. Cele mai vechi texte secrete tibetane, Kanjur şi Tanjur, 
care au fost accesibile şi traduse doar într-o măsură infimă faţă 
de volumul uriaş de informaţii pe care le conţin (numai Kanjur 
are peste 300 de volulme), consemnează faptul că în trecutul 
îndepărtat, „conducătorii celeşti” au venit pe Pământ, iar o parte 
dintre ei au rămas aici pentru a ghida omenirea de-a lungul 
timpului. Astfel, ei sunt cei care au imprimat într-un mod de 
cele mai multe ori nevăzut toate marile idei şi curente benefice 
care au impulsionat omenirea şi tot ei au acţionat adeseori 
pentru menţinerea echilibrului planetar. Există atestări care 
indică faptul că în perioadele (vârstele) ciclice marcate de  un 
înalt nivel spiritual, Shambala a fost vizibilă în planul fizic, în 
timp ce de-a lungul vârstelor dominate de întunericul 
ignoranţei, acest tărâm al înţelepţilor a putut fi accesibil doar în 
planul eteric, adică într-un plan paralel, situat la o frecvenţă de 
manifestare superioară realităţii fizice. 

Ultima manifestare fizică a Shambala-ei a avut loc în Tibet, 
zonă în care tradiţia cunoscută sub numele de Kalachakra 
(Roata Timpului) este axată și astăzi aproape în exclusivitate pe 
comuniunea spirituală cu lumea Shambala-ei. Atestările textelor 
străvechi ale tradiției Kalachakra afirmă că Shambala a devenit 
invizibilă odată cu începutul epocii Kali Yuga, acum 
aproximativ 6.000 de ani. În conformitate cu anumite profeții 
din epoca modernă și contemporană, în viitorul apropiat 
următoarea proiecție în planul fizic a tărâmului divin al 
Shambala-ei va fi în România. 

 

De altfel în aproape toate tradiţiile spirituale ale umanităţii 
există indicii şi mărturii concordante despre existenţa unui 
tărâm sfânt privit ca fiind centrul spiritual suprem al 
lumii.  Hinduşii îi spun „Ariavarşa” sau „Paradesha”, budiştii îl 
numesc „Shambala”, chinezii „Xi Pien”, ruşii îl cunosc ca 
„Belovodie” sau „Janaidar”, vechii evrei ca „Salem”, „Grădina 
Edenului” sau „Pământul Făgăduinţei”. De asemenea, tradiţia 
dacică îl consemnează ca „Insula Albă” sau „Ostrovul 
Preafericiţilor”, iar literatura esoterică sub numele de „Shangri-
La”, „Agartha”, „Tărâmul zeilor” etc. Marele esoterist francez 
Rene Guenon afirma despre Shambala că aceasta este ca un fel 
de „Arcă a lui Noe”, întrucât deţine permanent germenele 
reînfloririi civilizaţiei. 

dezbateridezbateridezbateridezbateri    



 

        205205205205                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

În zonele de proiecție ale Shambala-ei pe Pământ există anumite 
pasaje speciale secrete destinate comunicării directe între cele 
două lumi. Existenţa acestui tărâm misterios este str
de numeroasele referiri şi relatări ce au fost înregistrate de
lungul timpului cu privire la civilizaţia foarte avansată care 
există în cavitatea interioară locuibilă a Pământului. Existenţa 
acestei vaste cavităţi interioare a Pământului şi a 
acolo este de asemenea un secret extrem de strict păzit de către 
„elita” mondială a puterii din umbră. Faptul că această cavitate 
este reală este pus însă cu claritate în evidenţă de fotografiile 
recent realizate din satelit ale deschiderilor de la poli, în care se 
văd uriaşele intrări. 

Atât guvernul american, cât şi anumite detaşamente secrete ale 
celui de-al treilea Reich au cunoscut foarte bine faptul că acest 
tărâm există şi au iniţiat chiar campanii militare pentru cucerirea 
lui. Prin nivelul spiritual şi tehnologic pe care îl posedă, 
populaţia din interiorul Pământului permite însă doar accesul 
grupurilor sau persoanelor al căror nivel de conştiinţă a ajuns la 
un grad suficient de maturitate şi care au depăşit nivelul 
afirmării de sine prin intermediul războaielor de cotropire. Vom 
reveni într-un articol viitor cu mai multe detalii despre 
civilizaţia din interiorul 
Pământului.”[1]https://armoniacosmica.wordpress.com/2013/08/12/misterio
asele-civilizatii-din-atlantida-lemuria-si-shambala/ 

                      

Orarul Organelor -  stabilit de vechii 
învăţaţi chinezi 

 
 

      Vechii învăţaţi chinezi cunoşteau orarul organelor. 
Organismul îţi trimite întreagă energie către anumite părţi 

ale sale, la un moment dat.  

-a demonstrat ştiinţific că dacă nu se respectă şi se tulbură 
repetat ritmul interior, omul se îmbolnăveşte mai des şi 
mai repede, iar uneori de boli foarte grave, care nu mai 

pot fi vindecate, din cauza uzurii organelor.  

 
ORA 6 Este ora la care organismul se trezeşte, chiar dacă noi 
vrem să mai lenevim.  
Începe producţia de hormoni a corpului nostru. La această ora 
aminoacizii, hormonii, zahărul din sânge acţionează la 
capacitate maximă. Ce trebuie evitat la acesta ora? În afară de 
lenevirea în pat, ALCOOL şi ŢIGĂRI.  
ORA 7 Inima intră în viteză a cincea. Începe producţia de 
hormoni sexuali. Cine preferă sportul făcut dimineaţă face o 
greşeală, pentru că inima este suprasolicitată, iar rezultatul este 
acelaşi. La această ora trebuie servit micul dejun, dar înainte 
este indicat să bea şi un pahar cu apă, pentru a ajut
(Un pahar de apă băut imediat după trezire face să scapi de 
constipaţie)  
ORA 8 Organismul tânjeşte după combustibil. Din nefericire 

S 
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ei pe Pământ există anumite 
pasaje speciale secrete destinate comunicării directe între cele 
două lumi. Existenţa acestui tărâm misterios este strâns legată 
de numeroasele referiri şi relatări ce au fost înregistrate de-a 
lungul timpului cu privire la civilizaţia foarte avansată care 
există în cavitatea interioară locuibilă a Pământului. Existenţa 
acestei vaste cavităţi interioare a Pământului şi a civilizaţiei de 
acolo este de asemenea un secret extrem de strict păzit de către 
„elita” mondială a puterii din umbră. Faptul că această cavitate 
este reală este pus însă cu claritate în evidenţă de fotografiile 

or de la poli, în care se 

Atât guvernul american, cât şi anumite detaşamente secrete ale 
al treilea Reich au cunoscut foarte bine faptul că acest 

tărâm există şi au iniţiat chiar campanii militare pentru cucerirea 
ivelul spiritual şi tehnologic pe care îl posedă, 

populaţia din interiorul Pământului permite însă doar accesul 
grupurilor sau persoanelor al căror nivel de conştiinţă a ajuns la 
un grad suficient de maturitate şi care au depăşit nivelul 

prin intermediul războaielor de cotropire. Vom 
un articol viitor cu mai multe detalii despre 

civilizaţia din interiorul 
https://armoniacosmica.wordpress.com/2013/08/12/misterio

stabilit de vechii 

Vechii învăţaţi chinezi cunoşteau orarul organelor. 
Organismul îţi trimite întreagă energie către anumite părţi 

u se respectă şi se tulbură 
repetat ritmul interior, omul se îmbolnăveşte mai des şi 
mai repede, iar uneori de boli foarte grave, care nu mai 

ORA 6 Este ora la care organismul se trezeşte, chiar dacă noi 

Începe producţia de hormoni a corpului nostru. La această ora 
aminoacizii, hormonii, zahărul din sânge acţionează la 
capacitate maximă. Ce trebuie evitat la acesta ora? În afară de 

viteză a cincea. Începe producţia de 
hormoni sexuali. Cine preferă sportul făcut dimineaţă face o 
greşeală, pentru că inima este suprasolicitată, iar rezultatul este 
acelaşi. La această ora trebuie servit micul dejun, dar înainte 

pahar cu apă, pentru a ajuta digestia. 
(Un pahar de apă băut imediat după trezire face să scapi de 

ORA 8 Organismul tânjeşte după combustibil. Din nefericire 

este şi ora la care au loc cele mai multe infarcturi şi accidente 
vasculare cerebrale. Este ora ideală, dacă vreţi să va faceţi o 
analiză a sângelui. Dacă o amânaţi pentru altă ora, compoziţia 
sângelui va fi schimbată din cauza stresului. 
ORA 9 Organismul recepţionează cel mai slab senzatiade 
durere, este imun faţă de frică. Chimioterap
trebuie făcute acum, căci nu vor fi complicaţii, iar datorită 
toleranţei sporite a organismului, şansele de vindecare cresc. 
ORA 10 Este ora învăţatului, creierul este cel mai receptiv. 
Capacitatea de a lua decizii şi de a rezolva problem
maximă. Temperatura corpului atinge punctul superior.Acum 
este momentul ideal, pentru a pleca la drum cu maşină, atenţia 
şi reflexele sunt mult sporite.  
ORA 11 Organismul îşi arde grăsimile. Gurmanzii pot consumă 
orice (totuşi, mai cu milă) după poftă inimii. Cu puţin înaintea 
prînzului, inima şi circulaţia sanguină se află în momentul lor 
de vârf. Evitaţi să mergeţi la un consult cardiologic, pentru că se 
poate că diagnosticul să nu fie cel real. 
ORA 12 S-a dus deja jumătate din zi. Organismul est
cu producerea de acizi, iar creierul nu este deloc în formă. Din 
cauza lipsei de oxigen trebuie să staţi în faţă unei ferestre 
deschise. Aerisiţi foarte bine încăperile Rezultatul este 
benefic.Stomacul este singurul organ cu adevărat activ. 
Se pregăteşte pentru a produce sucul gastric şi a primi 
mâncarea.  
ORA 13 Scade atenţia, totul este programat pentru digestie. 
Este ora mesei de prânz urmată de o mică relaxare.După masă 
de prânz bilă începe să acţioneze, digerând şi absorbind lipidele 
din fluxul intestinal. Cine are probleme acum trebuie să ia 
tratamentele specifice, pentru a o activă.Dar mai ales este bine 
că prânzul să fie consumat în linişte şi fără alte preocupări decât 
a mânca. Şi FĂRĂ NERVI. Mâncarea se serveşte în linişte şi 
armonie.  
ORA 14 Forţă vitală este foarte scăzută. Organismul trebuie să 
se odihnească.  
ORA 15 Creierul se pune din nou în mişcare. Ne putem 
continuă în forţă activitatea. Atenţia şi puterea de concentrare 
sunt în formă maximă. Dacă aveţi de lucru pentru acasă acum 
este momentul.  
ORA 16 Trezirea creierului este urmată de revitalizarea 
corpului, dispus să între în funcţiune. Este ora ideală pentru un 
program de exerciţii fizice. Plămânii şi căile respiratorii sunt 
larg deschise. Faceţi o plimbare în aer liber. La acea
acţionează cel mai bine remediile pentru stomac. 
ORA 17 Mâinile simt nevoia să între în funcţiune. Oamenii de 
afaceri au o putere de convingere neobişnuită, pictorii fac 
minuni, scamatorii se simt în formă. Sportivii ştiu deja, cine se 
antrenează sau concurează, obţine acum cele mai bune rezultate. 
La acesta ora se înregistrează cele mai multe recorduri sportive. 
ORA 18 Este ora activităţilor culturale. Simţurile sunt foarte 
ascuţite în acest moment al zilei. Papilele gustative şi simţurile 
olfactive sunt la cote maxime. Este momentul de maximă 
activitate în ceea ce priveşte creşterea unghiilor şi a părului. 
Corpul este însă puţin obosit.Nervii reacţionează la durere sau 
furie.  
ORA 19 Organismul este cel mai dispus să accepte tratamente, 
iar pielea tânjeşte după îngrijire, porii pielii se deschid şi 
asimilează produsele cosmetice. Dar atenţie, scade tensiunea 
Ora 20 Cresc capacităţile vizuale. Este momentul să alegeţi 
materialele şi modelele vestimentare. Ultima masă a zilei nu 
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este şi ora la care au loc cele mai multe infarcturi şi accidente 
le. Este ora ideală, dacă vreţi să va faceţi o 

analiză a sângelui. Dacă o amânaţi pentru altă ora, compoziţia 
sângelui va fi schimbată din cauza stresului.  
ORA 9 Organismul recepţionează cel mai slab senzatiade 
durere, este imun faţă de frică. Chimioterapia şi injecţiile 
trebuie făcute acum, căci nu vor fi complicaţii, iar datorită 
toleranţei sporite a organismului, şansele de vindecare cresc.  
ORA 10 Este ora învăţatului, creierul este cel mai receptiv. 
Capacitatea de a lua decizii şi de a rezolva probleme este 
maximă. Temperatura corpului atinge punctul superior.Acum 
este momentul ideal, pentru a pleca la drum cu maşină, atenţia 

ORA 11 Organismul îşi arde grăsimile. Gurmanzii pot consumă 
ftă inimii. Cu puţin înaintea 

prînzului, inima şi circulaţia sanguină se află în momentul lor 
de vârf. Evitaţi să mergeţi la un consult cardiologic, pentru că se 
poate că diagnosticul să nu fie cel real.  

a dus deja jumătate din zi. Organismul este ocupat 
cu producerea de acizi, iar creierul nu este deloc în formă. Din 
cauza lipsei de oxigen trebuie să staţi în faţă unei ferestre 
deschise. Aerisiţi foarte bine încăperile Rezultatul este 
benefic.Stomacul este singurul organ cu adevărat activ.  

egăteşte pentru a produce sucul gastric şi a primi 

ORA 13 Scade atenţia, totul este programat pentru digestie. 
Este ora mesei de prânz urmată de o mică relaxare.După masă 
de prânz bilă începe să acţioneze, digerând şi absorbind lipidele 

ul intestinal. Cine are probleme acum trebuie să ia 
tratamentele specifice, pentru a o activă.Dar mai ales este bine 
că prânzul să fie consumat în linişte şi fără alte preocupări decât 
a mânca. Şi FĂRĂ NERVI. Mâncarea se serveşte în linişte şi 

A 14 Forţă vitală este foarte scăzută. Organismul trebuie să 

ORA 15 Creierul se pune din nou în mişcare. Ne putem 
continuă în forţă activitatea. Atenţia şi puterea de concentrare 
sunt în formă maximă. Dacă aveţi de lucru pentru acasă acum 

ORA 16 Trezirea creierului este urmată de revitalizarea 
corpului, dispus să între în funcţiune. Este ora ideală pentru un 
program de exerciţii fizice. Plămânii şi căile respiratorii sunt 
larg deschise. Faceţi o plimbare în aer liber. La această ora 
acţionează cel mai bine remediile pentru stomac.  
ORA 17 Mâinile simt nevoia să între în funcţiune. Oamenii de 
afaceri au o putere de convingere neobişnuită, pictorii fac 
minuni, scamatorii se simt în formă. Sportivii ştiu deja, cine se 

sau concurează, obţine acum cele mai bune rezultate. 
La acesta ora se înregistrează cele mai multe recorduri sportive.  
ORA 18 Este ora activităţilor culturale. Simţurile sunt foarte 
ascuţite în acest moment al zilei. Papilele gustative şi simţurile 

ive sunt la cote maxime. Este momentul de maximă 
activitate în ceea ce priveşte creşterea unghiilor şi a părului.  
Corpul este însă puţin obosit.Nervii reacţionează la durere sau 

ORA 19 Organismul este cel mai dispus să accepte tratamente, 
ea tânjeşte după îngrijire, porii pielii se deschid şi 

asimilează produsele cosmetice. Dar atenţie, scade tensiunea  
Ora 20 Cresc capacităţile vizuale. Este momentul să alegeţi 
materialele şi modelele vestimentare. Ultima masă a zilei nu 
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trebuie luată mai târziu de ora 20, căci corpul reacţionează deja 
într-un ritm redus. Ficatul  
înregistrează o activitate intensă, astfel băuturile alcoolice fiind 
mai bine tolerate la ora această.  
ORA 21 Scade temperatura corpului şi metabolismul. Nu se mai 
asimilează nici un aliment. Mîncarea rămâne nedigerata sau 
digerată pe jumătate. Doar stomacul şi ficatul mai lucrează. 
ORA 22 Ficatul nu mai lucrează. Stop fumatului,căci în pauză 
ce survine în funcţionarea ficatului, organismul absoarbe toată 
nicotină nefiltrată.  
ORA 23 Începem să visam cu ochii deschişi. De la această ora 
corpul se linişteşte. Nervul parasimpatic, responsabil cu acest 
lucru, reduce schimbul de substanţe, tensiunea, temperatura, 
activitatea cardiacă la minim. Producţia de cortizol, hormonul 
stresului, este oprită.Femeile dacă vor să fie frumoase, trebuie 
să se pună la somn, la această ora, pentru că acum începe 
procesul de regenerare a celulelor pielii.  
ORA 24 După perioada maximă din activitatea să, organismul 
se autoreglează la minim pe scala să de funcţionare şi se 
programează pentru mâine. Este obligatoriu că acesta ora să ne 
găsească într-un somn profund. Noaptea, între orele 2 şi 4, toate 
simţurile sunt în stare de inhibiţie. ATENŢIE, este perioada 
catastrofelor de tot felul, a accidentelor rutiere, a naufragiilor şi 
a accidentelor de muncă. Mai bine staţi acasă şi plecaţi la drum 
la o ora favorabilă.  
Între ora 3 şi 5 scade tensiunea arterială. Dimineaţă reţinem mai 
uşor informaţiile,dar pentru a le păstra în memorie pe termen 
lung trebuie repetate după-amiază. Îmi doresc să ţineţi cont de 
aceste indicaţii. Încercaţi şi vedeţi că viaţă va va fi din ce în ce 
mai frumoasă şi voi, mult mai sănătoşi. Mai jos aveţi o schemă 
cu RITMURILE  
CEASULUI BIOLOGIC  
Ritmurile ceasului biologic:  
ORELE 23-01 Perioada de maximă activitate a vezicii biliare. 
Cei care au probleme cu acest organ, în această perioada se 
trezesc din somn sau nu pot adormi.  
ORELE 01-03 Se activează ficatul. În această perioada 
oxigenarea creierului este minimă. Cei care suferă de afec
hepatice au un somn zbuciumat, sau chiar se trezesc în această 
perioada. Ficatul şi vezica biliară fiind organe pereche, şi cei 
suferinzi de afecţiuni biliare prezintă aceleaşi simptome. În 
această perioada nu se recomandă fumatul, consumul de cafea,
alimente grase şi băuturi alcoolice.  
ORELE 03-05 Se activează plămânii, deci în această perioada 
fumătorii, bolnavii de astm, cei racitzi sau cu alte afeciuni ale 
aparatului respirator se trezesc din somn, sau au un somn 
zbuciumat, neodihnitor.  
Aceşti bolnavi sunt copleşiţi de senzaţia de teamă şi 
nesiguranţă…  
ORELE 05-07 Este perioada de activitate maximă a intestinului 
gros. Este perioada în care majoritatea oamenilor merg la 
toaletă. Se recomandă evitarea stresului şi grabei în această 
perioada. Cei bolnavi cu acest organ se simt de obicei mai rău 
decât în cursul zilei. Se recomandă consumul de ceaiuri din 
plante medicinale.  
ORELE 07-09 Începe activitatea maximă a stomacului. Se va 
evita expunerea corpului la frig sau duşuri reci, este mai indicat 
un mediu cald. Se recomandă administrarea de vitamine. 
ORELE 09 -11 Splină şi Pancreasul sunt la activitate maximă. 
Este total contraindicat consumul de alcool.  
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târziu de ora 20, căci corpul reacţionează deja 

înregistrează o activitate intensă, astfel băuturile alcoolice fiind 

ORA 21 Scade temperatura corpului şi metabolismul. Nu se mai 
ci un aliment. Mîncarea rămâne nedigerata sau 

digerată pe jumătate. Doar stomacul şi ficatul mai lucrează.  
ORA 22 Ficatul nu mai lucrează. Stop fumatului,căci în pauză 
ce survine în funcţionarea ficatului, organismul absoarbe toată 

RA 23 Începem să visam cu ochii deschişi. De la această ora 
corpul se linişteşte. Nervul parasimpatic, responsabil cu acest 
lucru, reduce schimbul de substanţe, tensiunea, temperatura, 
activitatea cardiacă la minim. Producţia de cortizol, hormonul 

i, este oprită.Femeile dacă vor să fie frumoase, trebuie 
să se pună la somn, la această ora, pentru că acum începe 

ORA 24 După perioada maximă din activitatea să, organismul 
e funcţionare şi se 

programează pentru mâine. Este obligatoriu că acesta ora să ne 
un somn profund. Noaptea, între orele 2 şi 4, toate 

simţurile sunt în stare de inhibiţie. ATENŢIE, este perioada 
iere, a naufragiilor şi 

a accidentelor de muncă. Mai bine staţi acasă şi plecaţi la drum 

Între ora 3 şi 5 scade tensiunea arterială. Dimineaţă reţinem mai 
uşor informaţiile,dar pentru a le păstra în memorie pe termen 

amiază. Îmi doresc să ţineţi cont de 
aceste indicaţii. Încercaţi şi vedeţi că viaţă va va fi din ce în ce 
mai frumoasă şi voi, mult mai sănătoşi. Mai jos aveţi o schemă 

rioada de maximă activitate a vezicii biliare. 
Cei care au probleme cu acest organ, în această perioada se 

03 Se activează ficatul. În această perioada 
oxigenarea creierului este minimă. Cei care suferă de afecţiuni 
hepatice au un somn zbuciumat, sau chiar se trezesc în această 
perioada. Ficatul şi vezica biliară fiind organe pereche, şi cei 
suferinzi de afecţiuni biliare prezintă aceleaşi simptome. În 
această perioada nu se recomandă fumatul, consumul de cafea, 

05 Se activează plămânii, deci în această perioada 
fumătorii, bolnavii de astm, cei racitzi sau cu alte afeciuni ale 
aparatului respirator se trezesc din somn, sau au un somn 

olnavi sunt copleşiţi de senzaţia de teamă şi 

07 Este perioada de activitate maximă a intestinului 
gros. Este perioada în care majoritatea oamenilor merg la 
toaletă. Se recomandă evitarea stresului şi grabei în această 

bolnavi cu acest organ se simt de obicei mai rău 
decât în cursul zilei. Se recomandă consumul de ceaiuri din 

09 Începe activitatea maximă a stomacului. Se va 
evita expunerea corpului la frig sau duşuri reci, este mai indicat 
mediu cald. Se recomandă administrarea de vitamine.  

11 Splină şi Pancreasul sunt la activitate maximă. 

Se recomandă consumul de fructe şi miere de albine (singură 
perioada din zi, când organismul poate digera fără efort 
dulciurile). Se va evita efortul fizic. Din contra, disponibilitatea 
la efort psihic şi intelectual este la maxim. Aşadar,treceţi la 
învăţat.  
ORELE 11-13 Perioada de activitate maximă a inimii. În 
această perioada nu se recomandă consumul exagerat de 
alimente grele. Scade nivelul de oxigenare al creierului, din 
acest motiv, trebuie multă atenţie, există un risc mărit pentru 
accidentare.  
ORELE 13-15 În această perioada intestinul subţire este foarte 
activ, scade sensibilitatea la durere a danturii,deci este perioada 
ideală pentru tratamentele stomatologice. Capabilitatea de a 
avea o activitate fizică este pe curbă ascendentă. 
ORELE 15-17 Perioada hiperactivă a vezicii urinare. În această 
perioada se recomandă consum mărit de lichide (
activitate sportivă. Organismul este capabil să digere mai uşor şi 
alimentele mai grele, creşte în continuare predispoziţia pentru 
activitatea fizică.  
ORELE 17-19 Rinichii funcţionează la capacitate maximă, este 
indicat să se evite acţiunile factorilor care îi îngreunează 
activitatea (grăsimi, zahăr, sare, băuturi răcoritoare, conservanţi 
alimentari,cafea, alcool, dar mai ales stresul şi frigul). 
ORELE 19-21 Activitatea maximă a pericardului şi sistemului 
circulator. Este perioada de maximă receptivitate a simţurilor, 
optimă pentru a viziona spectacole de teatru, filme sau muzică. 
În această perioada toate tipurile de medicaţie au eficientă 
maximă (atât cele administrate oral, cât şi cele aplicate extern). 
ORELE 21-23 Este perioada de activitate a meridianului Trei 
focare. Organismul se pregăteşte de odihnă, deci nu se 
recomandă nici o activitate care l-ar putea reactivă (exerciţii 
fizice, consum de alimente grele sau cafea, fumat). 
sfatulbatranilor.ro 

                      

Nostradamus: România va fi cucerită la 
începutul celui de-al Treilea Război 

Mondial!
 
 

       Celebrul medic francez, care a trăit în an
prezis un conflict mondial de propor

în acest an. 

atrenele lui 
Nostradamus vorbesc și 
de o invadare a 

României de către vecinii de la 
est, Rusia fiind cea care ar da 
startul unui nou război. 

Pentru cei care cred în astfel de 
profeții, anul 2016 este ultimul 
în care am avut parte de liniște 
și pace. Asta pentru că potrivit 
unei interpretări a catrenelor lui 
Nostradamus, România va fi 

C
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Se recomandă consumul de fructe şi miere de albine (singură 
ate digera fără efort 

dulciurile). Se va evita efortul fizic. Din contra, disponibilitatea 
la efort psihic şi intelectual este la maxim. Aşadar,treceţi la 

13 Perioada de activitate maximă a inimii. În 
sumul exagerat de 

alimente grele. Scade nivelul de oxigenare al creierului, din 
acest motiv, trebuie multă atenţie, există un risc mărit pentru 

15 În această perioada intestinul subţire este foarte 
re a danturii,deci este perioada 

ideală pentru tratamentele stomatologice. Capabilitatea de a 
avea o activitate fizică este pe curbă ascendentă.  

17 Perioada hiperactivă a vezicii urinare. În această 
perioada se recomandă consum mărit de lichide (apă, ceaiuri), şi 
activitate sportivă. Organismul este capabil să digere mai uşor şi 
alimentele mai grele, creşte în continuare predispoziţia pentru 

19 Rinichii funcţionează la capacitate maximă, este 
nile factorilor care îi îngreunează 

activitatea (grăsimi, zahăr, sare, băuturi răcoritoare, conservanţi 
alimentari,cafea, alcool, dar mai ales stresul şi frigul).  

21 Activitatea maximă a pericardului şi sistemului 
imă receptivitate a simţurilor, 

optimă pentru a viziona spectacole de teatru, filme sau muzică. 
În această perioada toate tipurile de medicaţie au eficientă 
maximă (atât cele administrate oral, cât şi cele aplicate extern).  

tivitate a meridianului Trei 
focare. Organismul se pregăteşte de odihnă, deci nu se 

ar putea reactivă (exerciţii 
fizice, consum de alimente grele sau cafea, fumat).  sursă: 

Nostradamus: România va fi cucerită la 
al Treilea Război 

Mondial! 

Celebrul medic francez, care a trăit în anii 1500, a 
prezis un conflict mondial de proporții care va începe chiar 
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prima țară anexată de Rusia, după ce va porni un nou Război 
Mondial. Iată ce scria Nostradamus în urmă cu 500 de ani:

„Din Rusia vor năvăli în masă, 
Distrugătorul va ruina acel oraș. 
Va fi violență, distrugere, România va suferi, 
Astfel, flăcările Marelui Război nemaiputând fi oprite.

                      

Dezvăluiri despre APSARAS, senzualele 
fermecătoarele dansatoare celeste. Mic 

ghid ilustrat 
 
 

1. Cine sunt APSARAS, dansatoarele celeste?

Dansatoarele celeste, APSARAS, sunt zeiţe ce locuiesc în 
DEVALOKA, paradisul ceresc al lui Indra, zeul zeilor, fiind 
slujitoarele lui, experte în arta dansului şi a seducţiei.

În traducere, APSARA înseamnă „nimfă”, „nimfă celestă” sau 
„fecioară celestă”.    

În mitologia hindusă și budistă, ele apar ca divinităţi feminine 
ale norilor și apelor, ființe eterice care populează cerul, fiind 
adesea descrise ca zburând.  

 

Ele sunt de multe ori soții sau iubite ale GANDHARVA
muzicienii celeşti de la curtea lui Indra. GANDHARVA
menționați pe larg în Mahabharata, fiind asociaţi cu DEVAS 
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țară anexată de Rusia, după ce va porni un nou Război 
adamus în urmă cu 500 de ani: 

Astfel, flăcările Marelui Război nemaiputând fi oprite.” 

Dezvăluiri despre APSARAS, senzualele și 
fermecătoarele dansatoare celeste. Mic 

1. Cine sunt APSARAS, dansatoarele celeste? 

SARAS, sunt zeiţe ce locuiesc în 
DEVALOKA, paradisul ceresc al lui Indra, zeul zeilor, fiind 
slujitoarele lui, experte în arta dansului şi a seducţiei. 

În traducere, APSARA înseamnă „nimfă”, „nimfă celestă” sau 

 

și budistă, ele apar ca divinităţi feminine 
și apelor, ființe eterice care populează cerul, fiind 

ții sau iubite ale GANDHARVA-șilor, 
muzicienii celeşti de la curtea lui Indra. GANDHARVA-șii sunt 

, fiind asociaţi cu DEVAS 

(ca și cântăreți celeşti) și cu YAKSHAS, ca și războinici 
formidabili. 

Dansatoarele celeste dansează pe muzica cântată de 
GANDHARVA-și, de obicei în palatele zeilor, îi distrează și, 
uneori, îi seduc pe zei sau pe oameni. Ei au legătură cu SOMA, 
nectarul nemuririi. 

În multe povestiri relatate în Mahabharata
descrise ca fiind extrem de frumoase şi seducătoare: ele aveau 
ochii ca frunzele de lotus, talia subţire şi şoldurile la
însărcinate să ispitească inimile celor ce practică austerităţi 
rigide, dansând în faţa lor, scuturându
ocheade sau afişând diverse alte atitudini provocatoare capabile 
să fure inimile şi minţile celor ce le priveau.

Se spune că APSARAS sunt capabile să
voinţă, și stăpânesc asupra norocului şi asupra jocurilor de 
noroc. De asemenea, ele sunt asociate cu riturile erotice de 
fertilitate. 

Există două tipuri de APSARAS: LAUKIKA (lume
care sunt specificate treizeci și patru, și DAIVIKA (divine), din 
care sunt specificate zece. 

Cele mai faimoase dintre ele sunt: 

Menaka  
(aici seducându-l pe Rishi Vishwamitra)

SpiritualitateSpiritualitateSpiritualitateSpiritualitate 
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și cântăreți celeşti) și cu YAKSHAS, ca și războinici 

 

Dansatoarele celeste dansează pe muzica cântată de 
și, de obicei în palatele zeilor, îi distrează și, 

ri, îi seduc pe zei sau pe oameni. Ei au legătură cu SOMA, 

Mahabharata, APSARAS apar 
descrise ca fiind extrem de frumoase şi seducătoare: ele aveau 
ochii ca frunzele de lotus, talia subţire şi şoldurile largi şi erau 
însărcinate să ispitească inimile celor ce practică austerităţi 
rigide, dansând în faţa lor, scuturându-şi sânii mari, aruncând 
ocheade sau afişând diverse alte atitudini provocatoare capabile 
să fure inimile şi minţile celor ce le priveau. 

spune că APSARAS sunt capabile să-şi schimbe forma la 
și stăpânesc asupra norocului şi asupra jocurilor de 

noroc. De asemenea, ele sunt asociate cu riturile erotice de 

Există două tipuri de APSARAS: LAUKIKA (lumești), dintre 
și patru, și DAIVIKA (divine), din 

 

l pe Rishi Vishwamitra) 
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Tilottama  
(în dreapta o ipostază un pic domestică, ca soţie a lui 
Aniruddha)  
Urvashi – „cea care poate controla inimile îndrăgostite ale 
celorlalţi”  
(UR – inimă, VASH – a controla)   
Urvashi  
(aici împreună cu regele Pururavas, iubitul ei muritor)  

Urvashi este descrisă ca fiind cea mai frumoasă dintre 
APSARAS. Ea este permanent tânără și absolut fermecătoare, 
dar întotdeauna evazivă. Este o sursă atât de încântare cât și de 
durere. 

Rambha (soţia lui Nalakuvara, fiul lui Kubera) considerată a fi 
Regina APSARA-elor, fiind de neegalat în arta dansului, 
muzicii şi în frumuseţe. 

 

2. Competiţia dintre APSARAS. Tehnică amoroasă 
uluitoare versus abandon euforic în dans 

În Bhavishya Purana se povesteşte că Indra, dorind să 
stabilească care este cea mai pricepută dansatoare, organizează 
un concurs între cele patru apsare Tilottama, Menaka, Rambha 
şi Urvashi. Cele mai bune sunt desemnate Rambha şi Urvashi 
şi, neputând stabili care dintre ele este câştigătoarea, Indra îi 
cere ajutorul regelui Vikramaditya, unul dintre cei mai mari şi 
înţelepţi regi de pe pământ. 

Rambha, Menaka şi Urvashi  

 Vikramaditya s-a rugat Mamei Divine să-l ajute, iar aceasta i-a 
arătat două flori care, în mod miraculos, aveau în interiorul tijei 
lor câte o albină. Regele a luat florile şi a mers la curtea lui 
Indra pentru a asista la competiţie. El a oferit câte o floare celor 
două APSARA-e şi le-a rugat să danseze cu ea în mână. 

 Pe măsură ce dansau, asistența a observat că Rambha s-a 
schimbat la faţă, n-a mai putut dansa bine şi, în final, a aruncat 
floarea, în timp ce cealaltă APSARA continua să danseze 
senină. Ce se întâmplase? Rambha, fiind concentrată şi 
încordată, a strâns tija florii puternic, strivind albina care a 
înţepat-o şi în felul acesta a pierdut competiţia. Urvashi, în 
schimb, a ţinut tija ferm dar nu puternic, într-un mod natural şi 
abandonată total în dans, ceea ce a făcut-o să fie desemnata cea 
mai bună dansatoare. 

3. APSARA şi înţeleptul. Asceza abstinenței şi ispita 
amoroasă 

Un tip de poveste sau o temă care se repetă de mai multe ori în 
Mahabharata este aceea a unei APSARA trimisă de Indra 
pentru a distrage atenția unui înțelept (rishi, muni, sfânt sau 
sadhu) din practicile sale ascetice, înţelept care ameninţa să 
devină atât de puternic încât să-i ia locul Zeului zeilor. Astfel, 
Indra testa puritatea penitenței acestor asceţi şi avea grijă ca 
ordinea celor trei lumi să rămână netulburată de puterile mistice 
ale vreunuia dintre ei.  

O poveste care încorporează această temă este aceea relatată de 
eroina epică Shakuntala pentru a explica propria ei descendență. 

 

Odată, înţeleptul Vishwamitra (care era un Rishi şi era pe cale 
să devină un Brahmarishi) genera o energie atât de intensă prin 
practicile sale ascetice că însuşi Indra a început să se teamă de 
puterile sale. Astfel, decizând că înţeleptul ar trebui să fie 
distras de la penitențele lui, a trimis-o pe APSARA Menaka să-
şi folosească farmecele pentru a-l ispiti şi a-i strica TAPAS-ul.  

Menaka tremura la gândul de a mânia un asemenea ascet 
puternic, însă ea a ascultat ordinul zeului.  
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În timp ce îl abordă pe Vishwamitra, zeul vântului Vayu i-a rupt 
şi i-a împrăştiat hainele. Văzând-o goală, ascetul s-a abandonat 
apoi dorinței amoroase.  

Nimfa și înţeleptul au făcut dragoste iar, ca urmare, Menaka a 
dat naștere unei fiice, pe care a abandonat-o pe malul unui râu. 
Fiica era Shakuntala, însăși naratorul poveștii. 

Poveşti similare relatează ispitirea Rishi-ului Vibhandaka de 
către APSARA Urvashi,  

 

a lui Shukadeo de către Rambha,  

 

sau a lui Agnidhra de către Purvachitti. 

În alte povestiri, asceţii rezistă ispitei; de exemplu, eroul Arjuna 
rezistând farmecelor lui Urvashi sau muni-ul Narayana care a 
rezistat lui Kamadeva şi Rati şi unei întregi armate de 
APSARA-e. 

 

4. Dansând pentru El. DEVADASI şi APSARAS 

 

DEVADASI, dansatoarele din templele hinduse sunt 
considerate descendente directe ale APSARA-ei Urvashi sau, în 
orice caz, se spune că Urvashi a fost cea care a învăţat-o dansul 
celest pe prima DEVADASI iar aceasta, la rândul ei, l-a 
răspândit mai departe printre dansatoarele de templu. 
DEVADASI-urile aveau un regim de viaţă strict, care includea 
învățarea anumitor metode amoroase secrete tantrice, ele fiind 
considerate iubite sau soţii ale lui SHIVA sau ale divinităţii 
tutelare a templului, închinându-i lui întreaga lor viaţă şi 
arătându-şi prin dansul lor în care apăreau nude, adoraţia şi 
devoţiunea faţă de SHIVA, INDRA sau KRISHNA.  

O categorie dintre ele, numite RAJADASIS, erau chemate de 
regii indieni să danseze la curte, prezenţa lor fiind cerută în 
numeroase ocazii speciale (nunţi, încoronări, aniversări regale) 
şi nu numai.  

 Arta DEVADASI-urilor era în mod esenţial bazată pe 
exprimarea a SHRINGARA RASA – sentimentul erotic pur, ce 
era strâns legată și de conceptul de BHAKTI – devoţiunea plină 
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de iubire dar și de trăiri erotice faţă de divin. Sufletul îl caută pe 
Dumnezeu la fel cum inima plină de pasiune a iubitei aspiră cu 
ardoare către iubitul sau. Astfel, DEVADASI-
prin dansurile lor, într-un mod transfigurator, iubirea ardentă şi 
devoţiunea faţă de suveran (care de multe ori era şi patron al 
templului), văzut ca reprezentant al divinităţii.  

Multe poveşti de dragoste intense, misterioase şi tulburătoare s
au născut de aici. Dansatoarele favorite ale suveranilor dansau 
nude și erau onorate, relaţia lor cu regele fiind recunoscută în 
mod public, devenind ceea ce s-au numit „sublime con
regale”.  

Instruite, pe lângă dans şi muzică, în pictură, lectură, literatură 
(erau foarte bune cunoscătoare ale limbii sanscrite şi ale textelor 
sacre), arta scrisului, arta amorului tantric şi a recitării, ele erau 
concurente de temut pentru soţiile oficiale, pe care preceptele de 
puritate ale castelor le împiedicau să aibă vreo educaţie. 

Ca variante terestre ale APSARAS-urilor şi întrupând prin 
dansul lor celest erosul pur, fascinant, DEVADASI
poartă cu ele misterul femininului sacru şi promisiunea unor 
mari iubiri bazate pe continență sexuală amoroasă deplină și pe 
anumite metode secrete tantrice.  

                      

Fântâna tinereţii – cinci exerciţii tibetane 
pe care este bine să le faci zilnic

           Pe lângă yoga, un set de practici care pot mări 
flexibilitatea sunt cele cinci exerciții tibetane denumite şi 
„Fântâna tinereţii”, pentru că sunt o metodă practică şi eficientă 
de întărire şi mobilizare a principalilor muşchi din trup. În plus, 
acestea ajută şi la dezvoltarea echilibrului.  

Multe femei cu vârste peste 80 de ani se menţin în formă 
exersând zilnic aceste exerciții. Le poţi învăţa şi tu şi le p
practica cu regularitate, pentru că nu durează mai mult de zece 
minute. Este mai bine să fie făcute dimineaţa, nu seara, pentru 
că revigorează corpul. Începe cu cinci repetări şi măreşte 
numărul treptat până ajungi la 21 de repetări. 

Exerciţiul 1  

Stai în picioare cu braţele întinse lateral, paralele cu podeaua, cu 
palmele orientate în jos. Braţele sunt ridicate la nivelul 
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ai în picioare cu braţele întinse lateral, paralele cu podeaua, cu 
palmele orientate în jos. Braţele sunt ridicate la nivelul 

umerilor. Tălpile sunt poziţionate la o distan
şoldurilor. Din creştetul capului imaginează
prelungește până la nivelul tavanului. Alege un punct aflat în 
faţa ta, pe care să-l poţi observa atunci când ajungi cu fa
el în timp ce te roteşti, numărând cu ajutorul lui rota
efectuate. Învârte-te în sensul acelor de ceasornic până începi 
ameţeşti. Măreşte treptat numărul rotirilor până la 21.

Respiraţia: Inspiră şi expiră adânc în timp ce te roteşti.

Sfat: Dacă te simţi foarte ameţit, uneşte degetele în dreptul 
inimii şi fixează cu privirea degetele mari. Ţine aproape de tine 
un scaun ca să poţi să te aşezi când simţi că îţi pierzi echilibrul.

Exerciţiul 2  

Aşează-te pe podea. Întinde mâinile pe lângă trup şi aşează 
palmele pe podea. Dacă ai probleme cu spatele, aşează degetele 
sub şezut. Inspiră şi ridică capul de pe podea, aducând bă
piept. 
În acelaşi timp ridică şi picioarele în poziţie verticală, 
menținând genunchii drepţi. Pe cât posibil, întinde picioarele pe 
deasupra trupului, astfel încât tălpile să ajungă deasupra capului 
sau chiar să-l depășească. 

Expiră uşor, coborând picioarele şi capul pe podea, menţinând 
genunchii drepţi şi tălpile lipite. 

Respiraţia: Inspiră adânc în timp ce ridici capul şi picioarele, şi 
expiră când le cobori. 

Exerciţiul 3  

Aşează-te în genunchi. Poziţionează mâinile pe partea 
posterioară a coapselor. Trage bărbia în piept.
Trage umerii în spate, lasă mâinile să alunece în jos pe coapse 
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umerilor. Tălpile sunt poziţionate la o distanță egală cu lățimea 
şoldurilor. Din creştetul capului imaginează-ţi o linie care se 

ște până la nivelul tavanului. Alege un punct aflat în 
l poţi observa atunci când ajungi cu fața către 

el în timp ce te roteşti, numărând cu ajutorul lui rotațiile 
te în sensul acelor de ceasornic până începi să 

ameţeşti. Măreşte treptat numărul rotirilor până la 21. 

: Inspiră şi expiră adânc în timp ce te roteşti. 

: Dacă te simţi foarte ameţit, uneşte degetele în dreptul 
inimii şi fixează cu privirea degetele mari. Ţine aproape de tine 

a să poţi să te aşezi când simţi că îţi pierzi echilibrul. 

 

te pe podea. Întinde mâinile pe lângă trup şi aşează 
palmele pe podea. Dacă ai probleme cu spatele, aşează degetele 
sub şezut. Inspiră şi ridică capul de pe podea, aducând bărbia în 

În acelaşi timp ridică şi picioarele în poziţie verticală, 
ținând genunchii drepţi. Pe cât posibil, întinde picioarele pe 

deasupra trupului, astfel încât tălpile să ajungă deasupra capului 

picioarele şi capul pe podea, menţinând 

: Inspiră adânc în timp ce ridici capul şi picioarele, şi 

 

te în genunchi. Poziţionează mâinile pe partea 
elor. Trage bărbia în piept. 

Trage umerii în spate, lasă mâinile să alunece în jos pe coapse 
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pe măsură ce ridici capul spre tavan. Arcuieşte partea superioară 
a spatelui mai mult decât pe cea inferioară.
Mişcă-ţi capul spre spate ca şi cum ai desena o lini
tavan. Revino la poziţia iniţială încet şi repetă exerci

Respiraţia: Inspiră când îţi arcuieşti spatele şi expiră când revii 
la poziţia iniţială. 

Exerciţiul 4  

Stai pe jos, în șezut, cu picioarele întinse în faţă, cu tălpile 
depărtate la o distanţă de 30 cm. Aşează palmele pe podea cu 
degetele orientate spre şezut. Împinge uşor capul pe spate, ridică 
pieptul şi îndoaie genunchii, ţinând braţele drepte. În pozi
finală, practic arăţi ca o masă.
Revino încet la poziţia iniţială. Odihneşte-te câteva secunde şi 
repetă exerciţiul. 

Respiraţia: Respiră când te ridici, ţine-ţi respiraţia când 
încordezi muşchii şi expiră complet când revii la poziţia iniţială.

Exerciţiul 5  

Aşează-te pe burtă cu mâinile plasate în dreptul umerilor, 
palmele orientate către în jos şi degetele orientate în faţă. 
Împinge în palme pentru a ridica bustul în sus, trăgând umerii în 
spate. Braţele trebuie să rămână drepte. Priveşte drept în faţă 
sau, dacă eşti ceva mai flexibil, poţi trage capul uşor pe spate, 
orientând privirea în sus. Poziţia seamănă cu cea a unui câine 
care îşi întinde labele din spate lăsându-se pe cele din faţă. 
Împinge apoi şoldurile către în spate şi ridică
întinzând bine coloana vertebrală, similar cu poziţia câinelui 
care îşi întinde bine picioarele din faţă, lăsându
spate. Alternează cele două poziţii, trecând din una în cealaltă, 
ca într-o mișcare de balans. 
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pe măsură ce ridici capul spre tavan. Arcuieşte partea superioară 
a spatelui mai mult decât pe cea inferioară. 

ţi capul spre spate ca şi cum ai desena o linie cu nasul pe 
tavan. Revino la poziţia iniţială încet şi repetă exercițiul. 

: Inspiră când îţi arcuieşti spatele şi expiră când revii 

 

șezut, cu picioarele întinse în faţă, cu tălpile 
la o distanţă de 30 cm. Aşează palmele pe podea cu 

Împinge uşor capul pe spate, ridică 
pieptul şi îndoaie genunchii, ţinând braţele drepte. În poziția 
finală, practic arăţi ca o masă. 

te câteva secunde şi 

ţi respiraţia când 
încordezi muşchii şi expiră complet când revii la poziţia iniţială. 

 

te pe burtă cu mâinile plasate în dreptul umerilor, 
rientate către în jos şi degetele orientate în faţă. 

Împinge în palme pentru a ridica bustul în sus, trăgând umerii în 
spate. Braţele trebuie să rămână drepte. Priveşte drept în faţă 
sau, dacă eşti ceva mai flexibil, poţi trage capul uşor pe spate, 

nd privirea în sus. Poziţia seamănă cu cea a unui câine 
se pe cele din faţă. 

Împinge apoi şoldurile către în spate şi ridică-le în sus, 
întinzând bine coloana vertebrală, similar cu poziţia câinelui 

e bine picioarele din faţă, lăsându-se pe cele din 
spate. Alternează cele două poziţii, trecând din una în cealaltă, 

Respiraţia: Inspiră când te ridici cu sprijin pe braţe; expiră când 
te împingi în braţe şi te sprijini pe picioare.

Exerciţii de rulare (Body rolling)  

Şi, la final, o activitate ce poate mări fermitatea şi flexibilitatea 
trupului – exerciţii de rulare a corpului cu ajutorul unui rulou de 
gimnastică (roller). Pentru persoanele sensibile se recomandă un 
rulou din spumă, dar poţi folosi şi un rulou din PVC sau orice 
alt model din cele găsite în comerț. 

Avantajele acestui tip de exerciţii: întinde muşchii şi tendoanele 
şi eliberează fasciile (structura ţesuturilor conective din jurul 
muşchilor, a articulaţiilor şi tendoanelor). Exerciţiile de rulare 
înainte de antrenamentele sportive măresc circulaţia sângelui 
spre ţesuturile moi, iar rularea după antrenament relaxează 
muşchii. Deşi rulările nu sunt exerciţii sportive în sine, ajută 
semnificativ la menţinerea muşchilor moi şi flexibili.

                      

14 citate care îți vor trezi sufletul

„Realizarea de Sine este cel mai mare serviciu pe c
oferi lumii.” 
Ramana Maharishi 

„Odată ce ți se trezește sufletul, începe căutarea și nu mai poți 
da înapoi. Din acel moment vei fi cuprins de un dor nestăvilit 
care nu îți va mai permite să hoinărești prin tărâmurile 
complacerii și ale împlinirii parțiale. Eternitatea te cheamă la 
ea. Vei fi nevoit să reziști compromisurilor și fricilor care te 
împiedică să obții suprema realizare.”
John O’Donohue 

„Dacă privești lumea prin prisma unei ideologii, vei fi înfrânt. 
Nicio realitate nu coincide cu vreo ideologie. Via
de aceasta… Acesta este motivul pentru care oamenii caută 
mereu sensul vieții… Sensul va fi găsit numai atunci când treci 
dincolo de sens. Viața are sens numai atunci când o percepi ca 
pe un mister și nu are niciun sens pentru mintea 
conceptualizantă.” 
Anthony de Mello 

„Un singur eveniment poate trezi în noi un sentiment 
neobișnuit, total necunoscut nouă. Să trăiești înseamnă să te 
naști încet.” 
Autor necunoscut 

„Când omul realizează că doarme, în acel moment el este pe 
jumătate trezit.” 
P.D. Ouspensky 

„Tu ești propriul tău stăpân. Numai tu deții cheile necesare să 
deschizi lacătele din lăuntrul tău.” 
Amit Ray 
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: Inspiră când te ridici cu sprijin pe braţe; expiră când 
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Şi, la final, o activitate ce poate mări fermitatea şi flexibilitatea 
exerciţii de rulare a corpului cu ajutorul unui rulou de 
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Avantajele acestui tip de exerciţii: întinde muşchii şi tendoanele 
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spre ţesuturile moi, iar rularea după antrenament relaxează 
muşchii. Deşi rulările nu sunt exerciţii sportive în sine, ajută 
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        212212212212                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

„Nimeni și nimic din afară nu îți poate oferi salvarea și nu te 
poate elibera din mizerie. Trebuie ca tu să îți apri
lumină și să descoperi universul în miniatură care se află în 
tine.” 
Banani Ray 

„Trezirea nu este un obiect. Nu este un țel, nu este un concept. 
Nu este ceva ce trebuie atins. Trezirea este o metamorfoză. 
Dacă omida s-ar gândi la fluturele care trebuie să devină 
spunând «Și atunci voi avea aripi și antene», atunci nu va mai 
exista niciodată un fluture. Omida trebuie să accepte că va 
dispărea în propria transformare. Când minunatului fluture îi 
cresc aripi, nu mai rămâne nimic din omidă.” 
Alejandro Jodorowsky 

„Ține minte, căutătorule, percepțiile noastre pământești asupra 
realității sunt doar o iluzie.” 
Autor necunoscut 

„Trezirea spirituală este punctul ultim al religiei. În realitate, 
religia nu este credința în ceva ce se află în afara ta. Relig
înseamnă să crezi sau să urmezi o figură autoritară, biserica, 
templul, o organizație sau un sistem ideologic. Religia 
înseamnă să crezi în ceea ce este etern în tine.” 
Autor necunoscut 

„Trezirea spirituală nu este o călătorie pentru a descoperi un 
tărâm îndepărtat sau un secret râvnit, ci mai degrabă o 
călătorie ce presupune abandonarea în fața a tot ceea ce a fost 
mereu prezent dar învăluit în iluzie și deziluzie.” 
Shavasti 

„Îi permit naturii mele umane să se manifeste conform 
destinului. Eu însă rămân cel ce SUNT.” 
Sri Nisargadatta Maharaj 

„Când ești complet trezit spiritual, încetezi să mai încerci să 
devii treaz. Doar ești. Știi că nu tu ai găsit trezirea; trezirea te
a găsit pe tine.” 
Autor necunoscut 

„Nimic din ceea ce apare și dispare, în realitate nu poate fi 
identitatea ta esențială (tu însuți), pentru că tu ești cel care le 
observă. Dacă îți îndepărtezi atenția de la aceste lucruri și 
observi ce rămâne, descoperi ceea ce este permanent 
ești cu adevărat.” 
Autor necunoscut 
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și nimic din afară nu îți poate oferi salvarea și nu te 
ți aprinzi propria 

și să descoperi universul în miniatură care se află în 

țel, nu este un concept. 
Nu este ceva ce trebuie atins. Trezirea este o metamorfoză. 

trebuie să devină 
Și atunci voi avea aripi și antene», atunci nu va mai 

exista niciodată un fluture. Omida trebuie să accepte că va 
dispărea în propria transformare. Când minunatului fluture îi 

Ține minte, căutătorule, percepțiile noastre pământești asupra 

Trezirea spirituală este punctul ultim al religiei. În realitate, 
ța în ceva ce se află în afara ta. Religia nu 

înseamnă să crezi sau să urmezi o figură autoritară, biserica, 
ție sau un sistem ideologic. Religia 

 

Trezirea spirituală nu este o călătorie pentru a descoperi un 
ărâm îndepărtat sau un secret râvnit, ci mai degrabă o 

ța a tot ceea ce a fost 
 

Îi permit naturii mele umane să se manifeste conform 

ști complet trezit spiritual, încetezi să mai încerci să 
ști. Știi că nu tu ai găsit trezirea; trezirea te-

tate nu poate fi 
țială (tu însuți), pentru că tu ești cel care le 

ți îndepărtezi atenția de la aceste lucruri și 
observi ce rămâne, descoperi ceea ce este permanent – ceea ce 

                      

Profeția lui Petrache Lupu de la Maglavit 
pentru România

           In vara anului 1935, la Maglavit, un sat din 
de Dunare, unui cioban pe nume Petrache Lupu, i s
Dumnezeu. Gangav din nastere si analfabet, dupa ce a 
primit porunca divina sa aduca lumea inraita si naravita pe 
drumul cel bun, ciobanul a inceput sa vorbeasca si sa faca 
minuni.  

sa s-a născut unul din cele mai faimoase fenomene 
religioase din România, care a adunat mulţimi de sute 
de mii de oameni, veniţi din toate judeţele ţării, 

deopotrivă intelectuali, preoţi, politicieni şi ţărani. În România, 
Maglavitul e ciclic. Locul lui l-au luat astăzi marile pelerinaje 
de la Nicula, de la Iaşi şi Prislop, care atrag milioane de 
credincioşi. Să fie în cauza religiozitatea românilor? Nevoia 
comunicării directe cu Dumnezeu? Presentimentul unor timpuri 
istorice grele?  În textul de faţă, nu ne pr
răspuns la aceste întrebări. Repovestim istoria Maglavitului, de 
dragul pitorescului ei, că pe o întâmplare miraculoasă, 
inexplicabilă, aşa cum a rămas şi în caietele părintelui Nicolae 
Bobin, cel care a notat cu fidelitate „spovedaniile” 
consăteanului sau, Petrache, precum şi mărturiile unor oameni 
care l-au cunoscut îndeaproape pe „Sfântul”, porecla cu care 
ciobanul căruia i s-a arătat Dumnezeu a trecut în lumea
dincolo.  
În acea vara a anului 1935, vestea că Dumnezeu s
pământ, arătându-i-se unui cioban de la Maglavit, s
câteva zile, în tot Bărăganul, din sat în sat şi din cătun în cătun, 
până a ajuns mai departe, în Moldova şi Transilvania, ba chiar 
până în Maramureş. Oamenii au început să coboare de peste tot 
la câmpie, pe malul Dunării, să îl asculte pe Petrache Lupu şi 
vorbele ce îi erau transmise de Dumnezeu. Pe jos, prin colbul 
Bărăganului, sau în căruţe venite din inima munţilor, oamenii se 
întovărăşeau pe drum şi curgeau cu toţii, cu sutele, cu miile, în 
acel sat necunoscut, numit Maglavit.  
alţii că să se vindece de vreo infirmitate trupească sau 
sufletească, alţii să asculte cuvintele lui Dumnezeu, rostite prin 
gură acelui cioban. Cu toţii veneau şi dormeau, se rugau şi 
sărutau pământul pe unde Dumnezeu zburase alături de 
Petrache Lupu. În doar câteva săptămâni, islazul unde Petrache 
îşi păştea oile a devenit neîncăpător pentru mulţimile venite să îl 

A
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ția lui Petrache Lupu de la Maglavit 
pentru România 

 

In vara anului 1935, la Maglavit, un sat din apropiere 
de Dunare, unui cioban pe nume Petrache Lupu, i s-a aratat 
Dumnezeu. Gangav din nastere si analfabet, dupa ce a 
primit porunca divina sa aduca lumea inraita si naravita pe 
drumul cel bun, ciobanul a inceput sa vorbeasca si sa faca 

născut unul din cele mai faimoase fenomene 
religioase din România, care a adunat mulţimi de sute 
de mii de oameni, veniţi din toate judeţele ţării, 

deopotrivă intelectuali, preoţi, politicieni şi ţărani. În România, 
uat astăzi marile pelerinaje 

de la Nicula, de la Iaşi şi Prislop, care atrag milioane de 
credincioşi. Să fie în cauza religiozitatea românilor? Nevoia 
comunicării directe cu Dumnezeu? Presentimentul unor timpuri 

În textul de faţă, nu ne propunem să dăm 
răspuns la aceste întrebări. Repovestim istoria Maglavitului, de 
dragul pitorescului ei, că pe o întâmplare miraculoasă, 
inexplicabilă, aşa cum a rămas şi în caietele părintelui Nicolae 
Bobin, cel care a notat cu fidelitate „spovedaniile” 
săteanului sau, Petrache, precum şi mărturiile unor oameni 
au cunoscut îndeaproape pe „Sfântul”, porecla cu care 

a arătat Dumnezeu a trecut în lumea de 

În acea vara a anului 1935, vestea că Dumnezeu s-a coborât pe 
se unui cioban de la Maglavit, s-a întins, în 

câteva zile, în tot Bărăganul, din sat în sat şi din cătun în cătun, 
până a ajuns mai departe, în Moldova şi Transilvania, ba chiar 
până în Maramureş. Oamenii au început să coboare de peste tot 
câmpie, pe malul Dunării, să îl asculte pe Petrache Lupu şi 

vorbele ce îi erau transmise de Dumnezeu. Pe jos, prin colbul 
Bărăganului, sau în căruţe venite din inima munţilor, oamenii se 
întovărăşeau pe drum şi curgeau cu toţii, cu sutele, cu miile, în 

 Unii veneau din credinţă, 
alţii că să se vindece de vreo infirmitate trupească sau 
sufletească, alţii să asculte cuvintele lui Dumnezeu, rostite prin 
gură acelui cioban. Cu toţii veneau şi dormeau, se rugau şi 

mântul pe unde Dumnezeu zburase alături de 
Petrache Lupu. În doar câteva săptămâni, islazul unde Petrache 
îşi păştea oile a devenit neîncăpător pentru mulţimile venite să îl 
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asculte.  
Sute de mii de oameni aşteptau să le vorbească. De la Calafat, 
de la Craiova şi de la Bucureşti, alaiuri de preoţi au venit să 
vadă dacă e într-adevăr minune sau şarlatanie. Se cruceau, 
văzând şirurile de oameni întinse pe kilometri întregi înaintea 
intrării în Maglavit şi mulţimea ce ascultă încremenită vorbele 
unui cioban analfabet, până mai ieri surdo-mut. Nu ştia să scrie, 
nu ştiuse niciodată să citească, se iscălea punând degetul, însă 
vorbea ore întregi mulţimii, fără să bea apă, fără să mănânce 
nimic.  
Urcat pe un mic amvon improvizat, un bărbat mic de înălţime, 
îmbrăcat în iţari şi încălţat cu opinci, vorbea mulţimii ore întregi 
despre Dumnezeu, luminat şi ţinut parcă de o putere nevăzută. 
Chiar şi când mai marii bisericii l-au luat la întrebări, el le-a 
spus mereu şi mereu aceeaşi poveste: cum se întâlnise cu 
Dumnezeu, care îi poruncise să îndrepte lumea.  
La scurtă vreme, în Maglavit au început să se petreacă minuni. 
Oamenii cu suferinţe sufleteşti sau trupeşti îşi aflau vindecarea, 
şi vestea lor aducea puhoaie de lume în lunca Dunării. Oamenii 
făceau donaţii, se strângeau grămezi de bani. Banii erau puşi în 
saci şi sacii încărcaţi în căruţe, ce porneau încolonate, în pasul 
domol al cailor, spre Craiova, unde erau depuşi la banca. Cu 
acei bani s-a început construirea unei biserici, exact pe locul 
unde i s-a arătat Dumnezeu lui Petrache Lupu. S-a început 
construcţia de case pentru pelerini, de băi publice şi toate 
celelalte trebuincioase mulţimilor ce veneau fără oprire.  
Vestea celor întâmplate la Maglavit a ajuns până la rege şi 
acesta a dorit să îl vadă pe cioban.  
Regele Carol al ÎI-lea a trimis o limuzina să îl aducă la palatul 
sau de la Peleş. Iată că Petrache Lupu putea să transmită şi 
„celui mai mare om din ţară” mesajul lui Dumnezeu, aşa cum 
acesta îl sfătuise. Petrache a stat mai multe zile la palatul 
regelui. Carol i-a botezat cel de-al doilea copil, cu numele de 
Mihai, şi i-a dat cadou o icoană de preţ şi o candelă.  
Dar gloria nu l-a schimbat pe Petrache: îmbrăcat cu aceiaşi iţari 
şi încălţat cu aceleaşi opinci ţărăneşti, plin de bunăvoinţa şi 
modestie, le predică oamenilor mai departe, săptămâna de 
săptămâna. Apoi România a intrat în război şi bărbaţii au fost 
luaţi în armata. Lumea a început să se teamă, crezând că acesta 
este sfârşitul, propovăduit de Petrache Lupu: soseau focul, 
durerea şi sărăcia, provocate de Dumnezeu.  
Generalul Antonescu l-a chemat atunci pe cioban şi l-a luat cu 
el în avion. Au zburat pe deasupra frontului, şi Petrache a spus o 
rugăciune pentru soldaţii români. Generalul i-a arătat, pe 
pământ, un fir argintiu, şerpuitor: Donul. Unde răul făcea un 
cot, acolo era linia întâi a frontului.  
Petrache a privit, şi după ce a spus rugăciunea, şi-a întors ochii 
către general: „Războiul se pierde. Vin şi trec ruşii”. Atât i-a 
spus generalului. La aterizare, acesta a dat ordin să nu cumva să 
ajungă aşa vorba la soldaţi, să îi demoralizeze. Petrache Lupu s-
a întors acasă. A pornit apoi din Maglavit în pelerinaj prin toată 
ţară, că să ajungă cuvântul lui Dumnezeu şi la cei ce nu 
reuşiseră să vină în lunca Dunării. …  
Petrache Lupu a profeţit după ’89 că „O să vină răul peste ţară” 
pentru că românii şi-au împuşcat conducătorul de Crăciun * 
Trăim acum acest rău? * Petrache a minunat Securitatea. Le-a 
pornit maşină cu o rugăciune şi apoi s-a lăsat în voia destinului. 
Nu s-a opus fatalităţii, deşi putea s-o facă. Aşa spun oamenii 
care au văzut minunea. * Mulţi credeau că el este omul lui 
Dumnezeu, cel care vindecă boli incurabile şi prezicea viitorul * 

Puterea comunistă nu putea acceptă însă decât profeţii de partid 
şi de stat, aşa că l-a izolat brută. S-a spus că românii n-au 
cunoscut mari profeţi. Şi poate că este adevărat. Însă, au existat 
câţiva semnificativi, iar unul dintre aceştia a fost ciobanul 
Petrache Lupu. Un naiv, curat sufleteşte, care a generat un 
fenomen religios fără precedent în România. Apoi, acest ultim 
profet a fost izolat, o lungă perioadă, de Securitatea comunistă. 
Să fi fost Diavolul Roşu mai puternic decât Moşu’ cu care s-a 
întâlnit Petrache lângă salcia de la Maglavit? Ori poate nici 
până azi n-am înţeles tâlcul poveştii sale. 

Odiseea lui Petrache Lupu este cunoscută, precum şi tot ce s-a 
petrecut la Maglavit după ce el s-ar fi întâlnit cu Moşu’. Minune 
ori puterea credinţei? Cert e că, înainte de război, Maglavitul a 
devenit loc de pelerinaj pentru toată Europa. Ce se ştie mai 
puţin este modul în care autorităţile comuniste au încercat să-l 
strivească pe prooroc şi să înăbuşe fenomenul religios generat 
de el. 

După război, noua ordine politică impusă de la Moscova a 
cuprins rapid şi România, iar ateismul era unul dintre cuvintele 
de ordine ale puterii abia instalate. 
Pe neaşteptate, Petrache Lupu din Maglavit le-a spus sătenilor 
că o să le transmită un mesaj – vorba cea mare lăsată de 
Dumnezeu. Vestea s-a răspândit cu repeziciune, iar înspre 
Maglavit au început să curgă din nou puhoaie de oameni. 

Fireşte, autorităţile comuniste au intrat în alertă şi, la scut timp 
după ce Petreche a făcut anunţul, doi ofiţeri au descins în casa 
ciobanului dintr-un GAZ al Securităţii. I-au pus cătuşele fără 
prea multe vorbe şi l-au băgat în maşină. Se zice că Petrache îi 
aştepta îmbrăcat, de câteva ore. Însă, motorul GAZ-ului n-a mai 
vrut să pornească după ce l-au ridicat pe cel care suţinea că l-a 
văzut pe Moşu’, aşa că şoferul a ridicat capota şi a încercat să 
depaneze defecţiunea în drum, dar nimic. 

Maşina parcă era pironită. Atunci, Petrache le-a cerut 
Securiştilor să-i scoată cătuşele şi s-a rugat în genunchi în faţa 
maşinii care-l ducea în temniţă. Conform sătenilor din Maglavit, 
martori ai evenimentului, după ce ar fi făcut o cruce mare, 
Petrache a zis precum Iisus Cristos după ce a fost răstignit: 
„Iartă-i Doamne, că nu ştiu ce fac”. („Tată iartă-i, pentru că ei 
nu ştiu ce fac” – Luca). Ca prin minune, motorul GAZ-ului 
Securităţii a pornit şi ciobanul dus a fost, fără să fi apucat să 
spună vorba cea mare de la Dumnezeu pe care o aşteptau 
oamenii. 

Fireşte, autorităţile comuniste au intrat în alertă şi, la scut timp 
după ce Petreche a făcut anunţul, doi ofiţeri au descins în casa 
ciobanului dintr-un GAZ al Securităţii. I-au pus cătuşele fără 
prea multe vorbe şi l-au băgat în maşină. Se zice că Petrache îi 
aştepta îmbrăcat, de câteva ore. Însă, motorul GAZ-ului n-a mai 
vrut să pornească după ce l-au ridicat pe cel care suţinea că l-a 
văzut pe Moşu’, aşa că şoferul a ridicat capota şi a încercat să 
depaneze defecţiunea în drum, dar nimic. Maşina parcă era 
pironită. Atunci, Petrache le-a cerut Securiştilor să-i scoată 
cătuşele şi s-a rugat în genunchi în faţa maşinii care-l ducea în 
temniţă. 
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Conform sătenilor din Maglavit, martori ai evenimentului, după 
ce ar fi făcut o cruce mare, Petrache a zis precum Iisus Cristos 
după ce a fost răstignit: „Iartă-i Doamne, că nu ştiu ce fac”. 
(„Tată iartă-i, pentru că ei nu ştiu ce fac” – 
minune, motorul GAZ-ului Securităţii a pornit şi ciobanul dus a 
fost, fără să fi apucat să spună vorba cea mare de la Dumnezeu 
pe care o aşteptau oamenii. După trei luni, Petrache Lupu apare 
în gară la Calafat. Slab, cu ochii în fundul capului. Mai mult 
mort decât viu. Un nepot l-a adus acasă. O lungă perioadă omul 
a zăcut la pat. Se ridică doar se ruga la o icoană şi abia mânca. 
Cu greu, s-a întremat. 

N-a spus niciodată prin ce chinuri a trecut. A lăsat doar să se 
înţeleagă faptul că a fost încarcerat la Jilavă. Nimic mai mult. 
Apoi, Petrache s-a întremat, dar n-a mai primit
casă. Iar multora dintre cei care veneau la el în speranţa că se 
vor vindeca, indiferent din ce loc, le spunea că nu
nici vraci, nici sfânt. Niciodată nu vom şti ce s
adevărat la Jilavă. Oare ce l-a făcut pe Petrache să amuţească 
din nou, precum înainte de întâlnirea cu Moşu’, la salcia de 
lângă Maglavit? Tortură? Ţinând cont de atrocităţile petrecute 
atunci în puşcăriile comuniste, e greu de crezut că omul n
schingiuit. 

O să vină răul peste ţară 

Nepotul său povestea însă că, uneori, Petrache mai intra cu 
oamenii într-o cameră a casei, unde avea icoana sa. Acolo se 
rugau împreună. Pe unii chiar îi ungea cu o alifie ţinută sub 
candelă. Atât. Pentru că niciodată n-a mai pomenit despre vorba 
cea mare lăsată de Dumnezeu. În ’89, după căderea lui 
Ceauşescu, sătenii din Maglavit s-au strâns ciorchine la poarta 
lui Petrache Lupu. Avea 82 de ani. Era bătrân şi aproape orb. 
Nu părea prea interesat de momentele istorice prin care trecea 
ţara. Le-a spus însă să se roage, că o să vină răul peste România 
fiindcă l-au omorât pe conducător în ziua de Crăciun. În 1994, 
Petrache Lupu s-a stins din viaţă şi probabil că s
nou cu Moşu’. Povestile despre Petrache Lupu si locul in care 
acestuia i s-a aratat Dumnezeu sunt nesfarsite. Poate cel mai 
simplu este sa mergi acolo. Sa vezi locul din padure, numit „la 
buturugi”, unde „Mosul” s-a aratat, sau la salcia de care El s
sprijinit si de-atunci picura apa tamaduitoare din ea, sau la 
crucea din lunca, de langa cei patru duzi, de unde Petrache, un 
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Conform sătenilor din Maglavit, martori ai evenimentului, după 
e ar fi făcut o cruce mare, Petrache a zis precum Iisus Cristos 

i Doamne, că nu ştiu ce fac”. 
 Luca). Ca prin 

ului Securităţii a pornit şi ciobanul dus a 
t, fără să fi apucat să spună vorba cea mare de la Dumnezeu 

După trei luni, Petrache Lupu apare 
în gară la Calafat. Slab, cu ochii în fundul capului. Mai mult 

a adus acasă. O lungă perioadă omul 
t la pat. Se ridică doar se ruga la o icoană şi abia mânca. 

a spus niciodată prin ce chinuri a trecut. A lăsat doar să se 
înţeleagă faptul că a fost încarcerat la Jilavă. Nimic mai mult. 

mit  ziua străini în 
casă. Iar multora dintre cei care veneau la el în speranţa că se 
vor vindeca, indiferent din ce loc, le spunea că nu-i nici medic, 
nici vraci, nici sfânt. Niciodată nu vom şti ce s-a petrecut cu 

Petrache să amuţească 
din nou, precum înainte de întâlnirea cu Moşu’, la salcia de 
lângă Maglavit? Tortură? Ţinând cont de atrocităţile petrecute 
atunci în puşcăriile comuniste, e greu de crezut că omul n-a fost 

ul său povestea însă că, uneori, Petrache mai intra cu 
o cameră a casei, unde avea icoana sa. Acolo se 

rugau împreună. Pe unii chiar îi ungea cu o alifie ţinută sub 
a mai pomenit despre vorba 

ă de Dumnezeu. În ’89, după căderea lui 
au strâns ciorchine la poarta 

lui Petrache Lupu. Avea 82 de ani. Era bătrân şi aproape orb. 
Nu părea prea interesat de momentele istorice prin care trecea 

roage, că o să vină răul peste România 
au omorât pe conducător în ziua de Crăciun. În 1994, 

a stins din viaţă şi probabil că s-a întâlnit din 
Povestile despre Petrache Lupu si locul in care 

ezeu sunt nesfarsite. Poate cel mai 
simplu este sa mergi acolo. Sa vezi locul din padure, numit „la 

a aratat, sau la salcia de care El s-a 
atunci picura apa tamaduitoare din ea, sau la 

i patru duzi, de unde Petrache, un 

cioban orfan si analfabet, a stiut sa spuna cuvantul lui 
Dumnezeu. 

Nu ai cum sa nu simti puterea, apasarea acelui loc intins, plin cu 
ochiuri de apa, la marginea padurii de salcam. Daca stai 
nemiscat in aerul plin de lumina, auzi Dunarea, auzi rugaciunile 
de altadata, impletite in acea curgere nesfarsita de apa. Si un 
glas ce merge parca inaintea tuturor, usor de recunoscut: 
Petrache Lupu, Omul lui Dumnezeu. sursa:

                      

Dumnezeu trebuie căutat în însă
realitatea cea tainică a vie

adâncul inimi

Fragmente din romanul 
de Henriette Yvonne Stahl

„– Atunci unde rămâne Dumnezeu? 
– Dumnezeu trebuie căutat în însăși realitatea cea tainică a 
vieții. 
– Și mai ales în adâncul inimii tale.” 

„Mai mult ca oricând a fost nevoie de răbdare
supraviețui lucid în acel haos negru ce stăpânea Pământul. 
Nemărginită răbdare de a nu se revolta în fa
incomprehensibil și a ororii dezlănțuite de oameni… de 
natură… 
Ana trăise atunci, ecou, apriga durere a tuturor. Fusese o 
adâncire a inimii care căuta refugiu absolut în puterea răbdării, a 
milei.” 

„Îndatorirea fiecăruia dintre noi este să ia cuno
responsabilitatea ce o poartă în inimă fa
ei. 

Această putere care susține viața, dar care nu se ș
poate ști nicicum de unde vine, de ce există, este studiată în 
laboratoare. 

Înainte vreme i se spunea Dumnezeu. Acum, acest cuvânt nu 
mai este la modă, dar oamenii rămân supu
oricum le-ar numi. Durerea rămâne durere, bucuria 
viața tot viață și efortul omului de a se orienta fecund în viață 
tot sfânt rămâne. Nivelul moral al omului, în ultimă instan
singurul lucru valabil. 

Îndatorirea fiecăruia dintre noi este să ia cuno
responsabilitatea ce o poartă în inimă fa
cetățean al Pământului ar fi conștient de această 
responsabilitate, calitatea Pământului s
Pământului ar fi ușurată. Din puterea atomică se poate face 
armă de distrugere sau de ajutor. La alegere. La lib
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cioban orfan si analfabet, a stiut sa spuna cuvantul lui 

Nu ai cum sa nu simti puterea, apasarea acelui loc intins, plin cu 
ochiuri de apa, la marginea padurii de salcam. Daca stai 

na, auzi Dunarea, auzi rugaciunile 
de altadata, impletite in acea curgere nesfarsita de apa. Si un 
glas ce merge parca inaintea tuturor, usor de recunoscut: 

sursa: adevarul2012.blogspot.ro 

Dumnezeu trebuie căutat în însăși 
realitatea cea tainică a vieții. Și mai ales în 

adâncul inimii tale 
 

Fragmente din romanul Drum de foc,  
de Henriette Yvonne Stahl 

 

și realitatea cea tainică a 

„Mai mult ca oricând a fost nevoie de răbdare pentru a putea 
țui lucid în acel haos negru ce stăpânea Pământul. 

Nemărginită răbdare de a nu se revolta în fața haosului 
și a ororii dezlănțuite de oameni… de 

Ana trăise atunci, ecou, apriga durere a tuturor. Fusese o 
ncire a inimii care căuta refugiu absolut în puterea răbdării, a 

„Îndatorirea fiecăruia dintre noi este să ia cunoștință de 
responsabilitatea ce o poartă în inimă față de viață, în totalitatea 

ține viața, dar care nu se știe și nu se 
ști nicicum de unde vine, de ce există, este studiată în 

Înainte vreme i se spunea Dumnezeu. Acum, acest cuvânt nu 
mai este la modă, dar oamenii rămân supuși acelorași legi, 

ar numi. Durerea rămâne durere, bucuria bucurie, 
ța tot viață și efortul omului de a se orienta fecund în viață 

tot sfânt rămâne. Nivelul moral al omului, în ultimă instanță, e 

Îndatorirea fiecăruia dintre noi este să ia cunoștință de 
nimă față de viață. Dacă fiecare 

țean al Pământului ar fi conștient de această 
responsabilitate, calitatea Pământului s-ar înnobila. Soarta 

șurată. Din puterea atomică se poate face 
armă de distrugere sau de ajutor. La alegere. La liberă alegere. 
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Aceasta nu este o afirmație vană, așa-zis mistică, misterioasă, 
sentimentală, ci este acceptarea responsabilității omului față de 
viață, față de legile inexorabile ale vieții. Nu sunt afirmații 
nebuloase, imponderabile, ci sunt tangibile, experimentabile, iar 
de par miraculoase și inexplicabile trebuie să avem numai 
răbdare în a le înțelege. Ce părea imposibil acum zece ani, azi 
este experimentat în laboratoare. Laboratoarele vor deveni locul 
minunilor, concretizate în cotidian. Cine nu poate recunoaște că 
viața este un miracol și nu o poate respecta, este un invalid al 
vieții, moralmente un invalid. 

Cine lucrează cu aceste puteri în laboratoare și nu le poate 
respecta, sub pretext sau de teamă să nu i se spună că este 
superstițios, este un invalid al vieții. 

Să nu negăm ce nu cunoaștem, căci ne închidem posibilitatea de 
a cunoaște. 

Un singur lucru nu se va destăinui niciodată nimănui și nu va 
putea fi niciodată divulgat: ce este eternitatea existentului? 

Puterea care se manifestă în infinitele ei modalități, puterea care 
susține lumea, o vom putea folosi participând cu ea, noi înșine 
fiind susținuți de acea putere, creați din acea putere.” 

„– Sunteți clarvăzător? 
– Ce ușor ar fi să răspund afirmativ! Toată lumea așteaptă de la 
mine lucruri neobișnuite, mă forțează să joc rolul magicianului. 
O fac câteodată, tocmai pentru a-i putea ajuta… Oamenii au 
nevoie să fie confirmați în așteptările lor copilărești. 
– Minimalizează miracolul, căutându-l unde nu e important, și îl 
ignoră unde e decisiv, nu?” 

„Argumentele ateilor sunt slabe, totalmente slabe, insuficiente, 
neconcludente, naive. Ei nu cred, dar misterul existenței rămâne 
același.” 

„Credincioșii au în favoarea lor argumentul însetării lor, 
organică foame și însetare de perfecțiune, de înțelegere perfectă. 
O deschidere spre viață…” 

„Vlad, incontestabil, are mai multe calități și posibilități 
creatoare decât Verona, dar ea este de calitate mai bună decât el. 
Este o diferență între a avea calități și a fi de calitate bună.” 

„În jocul hazardului contează covârșitor calitatea omului.” 

„Fiecare își are metodele lui de libertate sau de sclavie, mândrii 
individuale…” 

„Puterea de a iubi e tot atât de rară ca un mare talent. Pentru a 
iubi perfect trebuie geniu, dar inima ajunsă la limita extremă a 
unei iubiri umane, spontan o depășește și capătă puterea iubirii 
abstracte, perfecte, totale, anonime, Dumnezeiești.” 

„El, Filip, trebuie să fie liber în gândurile mele, de pe acum 
liber, oricât aș suferi la despărțire. De pe acum îi dau libertatea 

destinului lui. Nu sunt proprietăreasa nimănui. Oare doresc o 
eternitate mediocră, în care până la urmă m-aș putea sinucide 
din pricina acestei eternități gândită de mintea mea umană, deci 
imperfectă? O eternitate probabil străină de realitatea ei 
adevărată. (…) Îi va da voie să plece, îl va ajuta să plece. Să te 
simți proprietarul unui om! Un om în stăpânirea unui alt om! Ce 
oroare!” 

„Oare singurătatea celui care a depășit nivelul obișnuit al 
umanului cuprinde spaimă? (…) Oare, prin această autodepășire 
voită spre mai înalt, mai nobil, nu începe  să se ivească în om o 
nouă putere, un nou echilibru dătător de viață, de bucurie? O 
bucurie ivită fără motiv, de la sine din adâncul ființei. 

Țelul Anei ar fi fost puterea de a sta singură, fără spaimă, cu 
bucurie, prietenă cu lumea întreagă, fără să depindă de un 
singur om. Însă acest nivel nu îl poți atinge decât tu prin tine 
însuți, printr-o maturizare interioară. O depășire de nivel a 
omenescului obișnuit. 

Amintirea extazului odată trăit rămăsese chezășia realității lui. 
Cu fiecare zi ce trecea, nostalgia acestui extaz era și mai vie și 
mai ales mai bine înțeleasă. Avea certitudinea, prin proprie 
experiență, că omului îi este dată o posibilitate conștientă de a 
exista într-o superioară modalitate în afara celei viscerale, 
mentale, sentimentale, nervoase. 

Vidul vieții ei de acum nu fusese oare necesar ca să facă loc 
acestei mai înalte înțelegeri, participări la viață? 

În eternitate, totul este dat. Rămâne necesară, însă, puterea 
eroică de a aduce la suprafață latența cea mai înaltă a ființei tale. 
Acel «cunoaște-te pe tine însuți» al lui Socrate este cert că nu se 
referea la o cunoaștere a unei psihologii mai amănunțite, ci la 
descoperirea unor posibilități umane superioare esențiale.” 

„Trebuie să fiu liniștit. Rugăciunea nu are eficiență decât dacă 
este făcută în încredere, în calmul fierbinte al încrederii, 
dezlegată de orice gând uman.” 

„Gândurile i se înecară în propria lor inutilitate. O imensă 
disperare întoarsă împotriva ei însăși o copleși. Căzu în 
genunchi, în mijlocul odăilor pustii, fruntea i se lipi de podea. 
Strigă fără glas, inima strigă în adâncul ei: «până când, până 
când inutilitatea gestului zadarnic repetat, până când 
întârzierea mea?» 
Și Ana știa că este încă departe de țel. Dar lupta pentru 
descătușare era în ea, aprigă. Nu cunoștea ceasul, sfârșitul luptei 
cu ea însăși, dar ce cunoștea, mai presus de toate, era lucida, 
nestrămutata ei dorință de a desăvârși această descătușare de 
frică, de incertitudine, de instincte primare. Oare va muri înainte 
să împlinească ce hotărâse?” 

„Te-ai învățat, Ana, să fii mai tare decât ceilalți oameni, să lupți 
cu tine însăți, și când ai dat de un om egal ție nu îl recunoști. 
Voit nu-l recunoști, nu-l accepți. Nu este asta lașitate?” 
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„Știm cu toții că inevitabil vom muri și totuși acceptăm să 
trăim. E prea stupid să stricăm ceva ce ne este dat, din pesimiste 
așteptări. Vorbim de despărțire când, de fapt, ar trebui mai întâi 
înțeles că nu este important dacă o dragoste durează sau nu o 
viață întreagă… dacă lângă omul cu care stai poți realiza din 
tine un progres, o deschidere mai vastă a conștiinței tale, iar 
(dragostea) să nu devină o adormire într-o efemeră fericire sau 
amețirea unei drame pasionale. Eu nu vreau, după fericirea 
efemeră ori dramă, să-mi dau seama că pur și simplu a mai 
trecut în mod agreabil sau dramatic o parte din viață. Această 
stagnare în care nu realizezi decât o narcoză mă îngrozește.” 

„Te poți odihni, te poți distra, îți poți chiar tolera slăbiciuni, cu 
condiția să nu te auto-anesteziezi complet pe drum, să rămână 
viu efortul, tinerețea spirituală.” 

„Își dădu seama că nu «adormise» într-o inconștientă auto-
acceptare.” 

„Aș vrea să pot dovedi că ceea ce doresc să realizez din ființa 
mea nu este frică, orgoliu, obscurantism, ci un lucru omenesc 
posibil, care te îmbogățește din toate punctele de vedere și care 
trebuie realizat în timp util, înaintea bătrâneții, și că bătrânețea 
nu este o stingere a spiritului, ci o concentrare a lui, o 
împuternicire. 

Moartea rămâne un mister inevitabil și total cu care ne vom 
confrunta iremediabil. Dar pentru ce să murim sclerozați și să 
nu murim acceptând acest mister în plină conștiință? Există în 
noi o putere ce trebuie respectată.” 

„Bătrânețea e inevitabilă, dar trebuie înnobilată, nu înjosită. 
Trebuie să ai forța să cauți în tine această putere de a participa 
cu viața, de a căuta în tine izvorul tainic al spiritului…” 

„Cred că această căutare, «cunoaște-te pe tine însuți», trebuie să 
fie scopul suprem al fiecărui om. Mai bine zis, al omenirii. Abia 
atunci poți deveni cu adevărat un om liber și util celorlalți. 
Nu vezi că de milenii a rămas valabilă «lozinca» lui Socrate? 
Omul ridicat la rangul de om adevărat, de supremă conștiință 
umană. Numai așa se va putea naște «Omul nou»: printr-o viață 
dedicată lucidității, puterilor latente din om.” 

„Dacă pentru tine este periculos că sunt tânăr, pentru mine este 
periculos că nu voi mai găsi în viața mea o femeie atât de 
potrivită mie ca tine. Poate mă voi mai îndrăgosti vreodată, dar 
întotdeauna voi ști că pentru mine ai fost unică. (…) Niciodată 
nu-mi va mai putea place atât de perfect o altă femeie. 

A fost o clipă reper a vieții ei, de extremă împlinire omenească. 
După o asemenea clipă, nu mai e permisă nicio căutare de noi 
izbânzi, nicio acumulare de noi fapte. Devine inutil să umpli 
eternitatea cu trăiri minore. 

Poate, realmente, acum îi va fi mai ușor Anei să caute liniștea 
aceea vastă, care pentru frivoli poate părea vid, după care 
tânjea, liniștea cuprinsă în inimă, ca un ecou al eternității. Poate 
căutarea eternității, conștientă căutare, e mai naturală, mai 

accesibilă după ce omenescul cotidian a fost dus la extrema lui 
împlinire.” 

„Sunt conștient de acest ciudat destin al nostru, pe care îl iau 
asupra mea. Îl accept. Să nu cerem imposibilul și, mai ales, să 
nu stricăm ce ni s-a dat.” 

„Nu există miracole, nu există decât un singur miracol: să 
mânuiești mai bine ca ceilalți oameni legile vieții.” 

„Cred în puterea rugăciunii ca armă a voinței omului. E mai 
puternică decât voința. Această încredere lucrează mai adânc.” 

„Dumnezeu este pretutindeni și mai ales în inima mea, dar nu 
uita că Dumnezeu este implacabil, căci este însăși Legea sacră 
a Vieții.” 

„Rugăciunea este instrumentul sfânt și cel mai perfect ca să 
simți prezența sacră a vieții în inima ta. Rugându-ne, noi suntem 
una cu Dumnezeu.” 

„[A fi una cu Dumnezeu nu înseamnă că ești Dumnezeu], dar îi 
este dat oricărui om, dacă nu refuză el acest drept, să simtă și să 
știe că viața este sacră. Este un lucru pe care îl posezi și care, în 
același timp, te depășește. Aceasta îți conferă o mare 
responsabilitate…și cu cât știi mai bine aceasta, cu atât 
responsabilitatea crește. Să nu calci legile Domnului. 
Smerenia…” 
„– Ultimele date științifice ar duce la concluzia că totul, absolut 
totul e susținut de una și aceeași forță în nenumăratele ei 
modalități… Forța unică, manifestându-se în infinite modalități. 
– … adică… geniu și cretin… sfânt și criminal… egali? 
– Nu egali. În modalitățile lor nu sunt egali. Sunt egali în forța 
ce-i susține. Aceleași litere, formând cuvinte, pot descrie și 
binele și răul, dar susținute de aceeași forță a creației, a 
naturii… Da. 
– De Dumnezeu? 
– Spune-i cum vrei, că tot nu schimbi nimic prin calificative. 
– Atunci… omul, omul viu… omul naturii… 
– Omului îi rămâne libertatea de a participa, de a se căzni să 
intre, prin propria sa libertate de alegere, într-o modalitate nouă, 
superioară celei actuale. 
– Libertatea de a nu rămâne la clișeele vechi. 
– Libertatea de a colabora cu natura. 
– Cu Dumnezeu? 
– Spune-i cum vrei, că tot nu schimbi nimic. 
Vlad deveni brusc serios: 
– Imaginați-vă, spuse, un atom de radiu care se poate dezintegra 
emițând o radiație alfa. Este principial imposibil să se prevadă 
momentul emiterii radiației. Ori, imprevizibilul este o formă 
aproape pură de manifestare a libertății fanteziei… Nu? 
– Libertatea materiei? 
– Cer iertare, văd că m-am lansat într-un curs de specialitate, 
totuși mai trebuie să spun că nu ar fi greșit gândind că libertatea 
o putem găsi primordial în chiar construcția atomului. Fantezia 
materiei de a se manifesta fie undă, fie corpuscul, e dovada 
libertății inițiale, primordiale. Atomul poate fi studiat, are legi, 
poate părea amorf, puternic, inconștient, poate distruge, dar 
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poate fi mânuit de om, spre binele omului, e dovada libertă
– Deci libertatea alegerii este inițial dată… 
– Libera alegere între bine și rău… totuși constrânsă de legi 
inexorabile. Libertatea în necesitate. 
– Atunci să-i spunem «smerenia alegerii», dar alegere.
– Conștiința responsabilității și smerenia ar putea fi, într
vocabular nobil omenesc, un echivalent. 
– Ceea ce nu ușurează soarta nimănui. Responsabilitatea rămâne 
un act major, fie în morală, fie în laborator. Atomul, în fantezia 
lui, mânuit de mâinile omului, poate face să explodeze 
pământul. 
– Dar tot nu ați definit ce este omul nou? Cel care va fa
explodeze pământul sau cel care va face pace pe pământ.
– Mentalitatea omului nou ar cunoaște o atare schimbare, aș 
zice o nouă orientare, de participare cu întregul existent, încât 
de la sine sentimentul sacralității vieții ar fi iminent. S
înlocui astfel, de la sine, toate religiile care până acum au fost în 
comparație și ura fanatică în numele Domnului…”
 
                      

 „Legenda legendelor”

 

Prof.  dr. Cornelia Păun HEINZEL

      Într-o zi, Dumnezeu chemă la el pe Sfântul Petru şi îi spuse:

- Sfinte Petru, aş dori să mergi prin lume şi să afli ce mai fac 
oamenii. Le-am dăruit Biblia plină de învăţăminte spre a 
călăuză şi exemplu în viaţă; le-am adus pe pământ scriitori 
talentaţi care să creeze basme pentru copii, povestiri şi poveşti 
religioase sau istorice, inspirate din istoria popoarelor lor; le
trimis poeţi care să-i încânte pe toţi cu magia vers
am creat muzicieni care să-i farmece cu acordurile melodiilor 
lor; le-am dăruit rapsozi şi cântăreţi cu har care să glăsuiască şi 
să interpreteze minunat creaţiile acestora; le-am oferit actori 
care să performeze cu dăruire şi talent creaţiile dramaturgilor. 
Doresc să ştiu, dacă oamenii se bucură de aceste daruri ale mele 
şi dacă toate acestea făcute pentru ei din suflet, le
într-adevăr viaţa în bine iar munca mea nu a fost în zadar.

Sfântul Petru porni imediat la drum lung. Urcă din greu pe cele 
mai înalte vârfuri muntoase, unde ascultă doinele, baladele 
melodioase şi istorisirile minunate ale păstorilor, coborâ pe 
plajele cu nisip auriu şi fin ale apelor, întinse şi adânci, auzind 
cântecele şi snoavele pescarilor, străbătu oraşe şi sate, încântat 
de înţelepciunea proverbelor şi a zicătorilor populare şi privi 
alături de oameni reprezentaţiile actoriceşti, participă la 
serbările organizate în lume cu diferite prilejuri, fiind fermecat 
de bogăţia spirituală a ceremoniilor organizate
oameni la biserici, la slujbele religioase, participând cu aceştia 
la rugăciuni şi călătoria sa ajunse la sfârşit.  

          Se întoarse direct în Rai şi pentru că avea multe de 
povestit, despre cele văzute, se prezentă aşa cum trebuia, 
înaintea Domnului.  

- Sfinte Dumnezeu, am cutreierat lumea în lung şi
ascultat versurile minunate ale oamenilor şi melodioasele lor 
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i spunem «smerenia alegerii», dar alegere. 
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șurează soarta nimănui. Responsabilitatea rămâne 
un act major, fie în morală, fie în laborator. Atomul, în fantezia 
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explodeze pământul sau cel care va face pace pe pământ. 
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am dăruit Biblia plină de învăţăminte spre a le fi de 

am adus pe pământ scriitori 
talentaţi care să creeze basme pentru copii, povestiri şi poveşti 
religioase sau istorice, inspirate din istoria popoarelor lor; le-am 

i încânte pe toţi cu magia versurilor lor; le-
i farmece cu acordurile melodiilor 

am dăruit rapsozi şi cântăreţi cu har care să glăsuiască şi 
am oferit actori 
le dramaturgilor. 

Doresc să ştiu, dacă oamenii se bucură de aceste daruri ale mele 
şi dacă toate acestea făcute pentru ei din suflet, le-au schimbat 

adevăr viaţa în bine iar munca mea nu a fost în zadar. 

din greu pe cele 
mai înalte vârfuri muntoase, unde ascultă doinele, baladele 
melodioase şi istorisirile minunate ale păstorilor, coborâ pe 
plajele cu nisip auriu şi fin ale apelor, întinse şi adânci, auzind 

şi sate, încântat 
de înţelepciunea proverbelor şi a zicătorilor populare şi privi 
alături de oameni reprezentaţiile actoriceşti, participă la 
serbările organizate în lume cu diferite prilejuri, fiind fermecat 
de bogăţia spirituală a ceremoniilor organizate, îi însoţi pe 
oameni la biserici, la slujbele religioase, participând cu aceştia 

Se întoarse direct în Rai şi pentru că avea multe de 
povestit, despre cele văzute, se prezentă aşa cum trebuia, 

Sfinte Dumnezeu, am cutreierat lumea în lung şi-n lat, am 
ascultat versurile minunate ale oamenilor şi melodioasele lor 

cântece, am mers şi m-am rugat alături de ei în biserici, am 
privit scene de teatru impresionante şi am participat la
fermecătoare. Am ascultat snoave, poveşti şi povestiri care 
bucură urechea şi mintea oricărui ascultător. Am citit cu plăcere 
basme pentru copii, poveşti de tot felul 
istorice, filozofice, religioase, romantice, satirice...
nedumerire. Nu ştiu ce fel de povestiri sunt acelea care conţin 
elemente fantastice sau miraculoase, brodate pe fondul unui 
motiv istoric sau al unei închipuiri mistice, prin care se explică 
geneza unui lucru, a unei fiinţe, caracterul aparte 
eveniment istoric, al unui erou mitic sau al unui fenomen. 
Pentru că sunt deosebite de celelalte, ar trebui să aibă un nume 
special. 
- Adevărat grăieşti, Sfinte Petru. Şi eu m
timp la acest lucru. Am meditat îndelung şi doresc ca 
de astăzi, aceste povestiri deosebite să se numească 
spuse Dumnezeu. 
- Doamne, atunci aceasta va fi cu siguranţă „Legenda 
legendelor”, pentru că narează tocmai apariţia legendei, glăsui 
Sfântul Petru. 

                      

O mănăstire ORTODOXĂ rezistă 
în mijlocul musulmanilor, după 1.500 de 

ani de la înființare. Cum e posibil?

          La poalele muntelui Sinai se află Mănăstirea Sfânta 
Ecaterina, descrisă ca fiind „cea mai veche mănăstire 
creștină din lume” sau „Sfânta Mănăstire a lui Dumnezeu 
făruită în muntele Sinai”.  

ceastă sfântă așezare pentru creștini supraviețuiește și 
astăzi în această zonă ostilă a lumii datorită unui acord 
extrem de vechi și controversat, după cum o să vedem 

în cele ce urmează. 

Muntele Sinai, cunoscut și sub numele de muntele Horeb se află 
în Egipt și este considerat a fi locul unde Moise a primit 
tăblițele cu cele 10 porunci date de Dumnezeu. De
celelalte așezări creștine din zonă au ajuns sub stăpânirea 
popoarelor musulmane, mănăstirea 
autenticitatea și menirea creștină. 

Povestea Mănăstirii Sf. Ecaterina nu este tocmai clară. Se 
presupune că istoria sa a început odată cu anexarea Regatului 
Nabataean de către romani în timpul sec. II d.Hr. Numeroasele 
conflicte din regiune au atras aten
creștini, care aflați în căutarea unui vieți ascetice, departe de 
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am rugat alături de ei în biserici, am 
privit scene de teatru impresionante şi am participat la sărbători 
fermecătoare. Am ascultat snoave, poveşti şi povestiri care 
bucură urechea şi mintea oricărui ascultător. Am citit cu plăcere 
basme pentru copii, poveşti de tot felul - magice, fantastice, 
istorice, filozofice, religioase, romantice, satirice... Am totuşi o 
nedumerire. Nu ştiu ce fel de povestiri sunt acelea care conţin 
elemente fantastice sau miraculoase, brodate pe fondul unui 
motiv istoric sau al unei închipuiri mistice, prin care se explică 
geneza unui lucru, a unei fiinţe, caracterul aparte al unui 
eveniment istoric, al unui erou mitic sau al unui fenomen. 
Pentru că sunt deosebite de celelalte, ar trebui să aibă un nume 

Adevărat grăieşti, Sfinte Petru. Şi eu m-am gândit de mult 
timp la acest lucru. Am meditat îndelung şi doresc ca începând 
de astăzi, aceste povestiri deosebite să se numească  “legende”, 

Doamne, atunci aceasta va fi cu siguranţă „Legenda 
legendelor”, pentru că narează tocmai apariţia legendei, glăsui 

O mănăstire ORTODOXĂ rezistă și astăzi 
în mijlocul musulmanilor, după 1.500 de 

țare. Cum e posibil? 

 

elui Sinai se află Mănăstirea Sfânta 
Ecaterina, descrisă ca fiind „cea mai veche mănăstire 

ștină din lume” sau „Sfânta Mănăstire a lui Dumnezeu 

șezare pentru creștini supraviețuiește și 
ostilă a lumii datorită unui acord 

și controversat, după cum o să vedem 

și sub numele de muntele Horeb se află 
și este considerat a fi locul unde Moise a primit 

nci date de Dumnezeu. Deși toate 
șezări creștine din zonă au ajuns sub stăpânirea 

popoarelor musulmane, mănăstirea și-a păstrat până astăzi 

Povestea Mănăstirii Sf. Ecaterina nu este tocmai clară. Se 
că istoria sa a început odată cu anexarea Regatului 

Nabataean de către romani în timpul sec. II d.Hr. Numeroasele 
conflicte din regiune au atras atenția mai multor călugări 
știni, care aflați în căutarea unui vieți ascetice, departe de 
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societatea romană pe care europenii încercau să o impună în 
zonă, s-au adăpostit la poalele muntelui unde și-au construit mai 
multe chilii. 

Prima piatră de temelie a mănăstirii este considerată a fi „pusă” 
în timpul primei jumătăți a secolului al 4-lea d.Hr, de către 
împărăteasa Elena. Aceasta a ordonat construirea unei capele pe 
munte dedicată Fecioarei Maria, locul fiind considerat în 
prezent ca partea cea mai sfântă din cadrul mănăstirii.

După plecarea romanilor în a doua jumătate a secolului al 4
d.Hr, călugării cer ajutorul imperiului bizantin pentru a proteja 
locul sfânt. În timpul secolului al 6-lea d.Hr, un zid fortificat din 
blocuri de granit a fost construit în jurul capelei de către 
împăratul bizantin, Iustinian I. Mai apoi acela
construiește aici Mănăstirea Rugului Aprins, pe care o 
finalizează în anul 560 d.Hr, chiar înainte de a muri. În timpul 
secolul 10 d.Hr, în lăcaș sunt aduse mai multe moaște printre 
care și cele ale Sfântei Ecaterina. Tot atunci mănăstirea în 
schimbă și denumirea. 

 

În timpul secolul al VII-lea, noua credință islamică a apărut în 
Peninsula Arabică. Cucerirea arabă a pus capăt, în cele din 
urmă, creștinismului în Peninsula Sinai. În plus, de la începutul 
secolului al IX-lea, se spune că numărul călugărilor din 
mănăstire a fost redus la 30. Cu toate acestea, mănăstirea a 
continuat să existe. 

Legendele spun că pentru a putea rezista, călugării de la 
Mănăstirea Sfânta Ecaterina au solicitat protec
Profetul Muhammad. Acesta ar fi acceptat cererea, numindu
pe creștini frați de credință. Un document controversat, 
cunoscut sub numele de Actiname („Sfânt Testament”) se crede 
că a fost semnat de către Profet în anul 623 d.Hr. Conform 
acestui manuscris, călugării Mănăstirii Sf. Ecaterina au fost 
scutiți de la plata taxelor și de la stagiul militar obligatoriu. În 
plus, musulmanii au fost chemați pentru a proteja mănăstirea și 
a le oferi călugărilor tot sprijinul de care aveau nevoie.

 Ca un gest de reciprocitate, în timpul perioadei de Fatimid, 
călugării au permis transformarea uneia dintre bisericile din 
cadrul mănăstirii într-o moschee. În ciuda trecutului, 
instabilitatea politică recentă din Egipt a avut un impact negativ 
asupra mănăstirii. În 2013, mănăstirea a fost închisă temporar 
din cauza deteriorării situației din țară. 
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pe care europenii încercau să o impună în 
au construit mai 

Prima piatră de temelie a mănăstirii este considerată a fi „pusă” 
lea d.Hr, de către 

răteasa Elena. Aceasta a ordonat construirea unei capele pe 
munte dedicată Fecioarei Maria, locul fiind considerat în 
prezent ca partea cea mai sfântă din cadrul mănăstirii. 

După plecarea romanilor în a doua jumătate a secolului al 4-lea 
r ajutorul imperiului bizantin pentru a proteja 

lea d.Hr, un zid fortificat din 
blocuri de granit a fost construit în jurul capelei de către 
împăratul bizantin, Iustinian I. Mai apoi același împărat 

ănăstirea Rugului Aprins, pe care o 
finalizează în anul 560 d.Hr, chiar înainte de a muri. În timpul 

ș sunt aduse mai multe moaște printre 
și cele ale Sfântei Ecaterina. Tot atunci mănăstirea în 

ță islamică a apărut în 
Peninsula Arabică. Cucerirea arabă a pus capăt, în cele din 

știnismului în Peninsula Sinai. În plus, de la începutul 
lea, se spune că numărul călugărilor din 
redus la 30. Cu toate acestea, mănăstirea a 

Legendele spun că pentru a putea rezista, călugării de la 
Mănăstirea Sfânta Ecaterina au solicitat protecția de la însuși 
Profetul Muhammad. Acesta ar fi acceptat cererea, numindu-i 

ți de credință. Un document controversat, 
„Sfânt Testament”) se crede 

că a fost semnat de către Profet în anul 623 d.Hr. Conform 
acestui manuscris, călugării Mănăstirii Sf. Ecaterina au fost 

și de la stagiul militar obligatoriu. În 
ți pentru a proteja mănăstirea și 

a le oferi călugărilor tot sprijinul de care aveau nevoie. 

Ca un gest de reciprocitate, în timpul perioadei de Fatimid, 
rmarea uneia dintre bisericile din 

o moschee. În ciuda trecutului, 
instabilitatea politică recentă din Egipt a avut un impact negativ 
asupra mănăstirii. În 2013, mănăstirea a fost închisă temporar 

Acordul dat de Mohamed Mănăstirii Sf Ecaterina, Sinai, Egipt sursă foto: 
https://en.wikipedia.org/wiki/File:The_Patent_of_Mohammed.jpg

Aceasta este o atracție turistică populară, vizitatorii fiind 
principala sursă de venit atât pentru mănăstire câ
comunitățile din jur, formate atât din creștini cât și din 
musulmani. Surse: theguardian.com, sacred
origins.net. Articol relatat de portalul Cunoaște Lumea

                      
Profeția Sfântului Nil din Muntele Athos: 

Înfăţişarea oamenilor se va schimba şi nu vei fi 
în stare să deosebeşti o femeie de un bărbat

 

         O profeţie recunoscută ca fiind 
din Muntele Athos, care a trăit cu 
povesteşte despre venirea lui Antihrist
vor trăi în ultimele zile: În jurul anului 1900 lumea va începe să 
fie de nerecunoscut. Când se va apropia venirea lui Antihrist, 
mintea omului va fi în întuneric, din cauza patimilor trupeşti, şi 
atât necuviinţa, cât şi nelegiuirea vor creşte. Atunci nu vom mai 
recunoaşte lumea. Înfăţişarea oamenilor se va schimba şi nu vei 
fi în stare să deosebeşti o femeie de un bărbat, din cauza 
modului ruşinos de a se îmbrăca şi di
vor fi înşelaţi de Antihrist şi ei vor fi mai răi decât animalele 
sălbatice. Părinţii şi bătrânii nu vor mai fi respectaţi, iar 
dragostea va dispare. Conducătorii creştinilor, arhiereii şi 
preoţii, vor fi oameni încrezuţi (numai cu
totul necunoscători a ceea ce este bine şi ce este rău, şi astfel 
toată Tradiţia Bisericii şi a creştinilor se va schimba.
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Acordul dat de Mohamed Mănăstirii Sf Ecaterina, Sinai, Egipt sursă foto: 
https://en.wikipedia.org/wiki/File:The_Patent_of_Mohammed.jpg 

ție turistică populară, vizitatorii fiind 
principala sursă de venit atât pentru mănăstire cât și pentru 

țile din jur, formate atât din creștini cât și din 
sacred-destinations.com, ancient-

ște Lumea. 

ția Sfântului Nil din Muntele Athos: 
Înfăţişarea oamenilor se va schimba şi nu vei fi 

în stare să deosebeşti o femeie de un bărbat 

 

 a Sfântului Nil, un ascet 
 600 de ani în urmă, ne 

Antihrist şi despre oamenii care 
În jurul anului 1900 lumea va începe să 

fie de nerecunoscut. Când se va apropia venirea lui Antihrist, 
cauza patimilor trupeşti, şi 

atât necuviinţa, cât şi nelegiuirea vor creşte. Atunci nu vom mai 
recunoaşte lumea. Înfăţişarea oamenilor se va schimba şi nu vei 
fi în stare să deosebeşti o femeie de un bărbat, din cauza 
modului ruşinos de a se îmbrăca şi din cauza părului. Oamenii 
vor fi înşelaţi de Antihrist şi ei vor fi mai răi decât animalele 
sălbatice. Părinţii şi bătrânii nu vor mai fi respectaţi, iar 
dragostea va dispare. Conducătorii creştinilor, arhiereii şi 
preoţii, vor fi oameni încrezuţi (numai cu câteva excepţii), cu 
totul necunoscători a ceea ce este bine şi ce este rău, şi astfel 
toată Tradiţia Bisericii şi a creştinilor se va schimba. 
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Printre oameni nu va mai fi evlavie, ci va domina imoralitatea. 
Minciunile şi dragostea de bani va creşte pentru cei mai mulţi, 
precum şi supărarea la cei ce adună bogăţie. Prostituţia, 
adulterul, păcatele homosexuale, hoţiile şi crimele vor ajunge la 
cel mai înalt nivel. Omul va fi lipsit de harul lui Dumnezeu 
primit la Botez şi-şi va pierde mustrarea de conştii
Nu vor mai fi conducători evlavioşi ai Bisericii şi cât de trist va 
fi pentru creştinii care vor trăi în acel timp, care
credinţa complet, pentru că nu va mai fi nimeni care să
îndrume. Atunci ei vor pleca din lume spre locurile sfinte
caute mângâiere duhovnicească pentru durerile lor, şi peste tot 
vor fi numai greutăţi şi neplăceri. 
Şi toate aceste lucruri se vor întâmpla pentru că Antihrist va 
controla întreaga lume, dând semne false ca să-
Satana va da o anume înţelepciune pervertită pentru invenţia 
lucrurilor, încât oamenii vor fi capabili să vorbească unul cu 
altul de la un capăt al lumii la celălalt. De asemenea, oamenii 
vor zbura ca păsările prin aer şi vor călători pe sub apă ca peştii.
Cu aceste lucruri, oamenii vor locui în confort, fără să
seama că Antihrist îi înşeală pe ei, făcându-i să creadă că, dacă 
au toate cunoştinţele ştiinţifice, nu au nevoie să creadă în 
Dumnezeu, Cel întreit în Persoane. 
Atunci, mult-Milostivul Dumnezeu, văzând distruge
umane, va scurta timpul, pentru a-i salva pe cei puţini 
credincioşi rămaşi şi pe care Antihrist nu a reuşit să
deodată, sabia cu două tăişuri va cădea să-l ucidă pe înşelător şi 
pe ucenicii săi. Articol relatat de site-ul pateric.ro 
 
                      

Profețiile Sfinților Aristoclie și Paisie de la 
Muntele Athos 

 
      De curând, într-un ziar din Grecia au fost publicate 
unele profeții cutremurătoare despre soarta celor mai 
puternice state ale lumii. În înregistrarea de mai jos sunt 
redate, în limba engleză, aceste profeții. 

fântul Aristoclie, care a părăsit această lume în 1918, spunea că 
America va hrăni lumea (cu otrăvuri? – n.red) iar apoi va 
decădea și nu va mai fi o putere mondială, că nu va mai rămâne 
nimic din Franța, iar Italia va fi lovită de catastrofe naturale. La 

rândul său, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (format 
din Anglia, Țara Galilor, Scoția, Irlanda de Nord, precum și din trei 
dependențe ale coroanei și alte 14 teritorii britanice de peste mări) va 
pierde coloniile și va ajunge în pragul dezastrului. Despre Rusia, 
sfântul a spus că, datorită credinței în Dumnezeu a poporului ei, va 
rămâne o țară liberă și va aduce credința în Dumnezeu și altor popoare.

Sfântul Paisie, care a plecat la cele sfinte în 1994, a afirmat că „
ar fi americanii, ar fi pace în lume”. El a spus că în Statele Unite ale 
Americii se va produce un dezastru. De asemenea, el a afirmat că 
Turcia va ajunge să fie împărțită în trei state, iar Greciei i se va da 
partea de vest, inclusiv Constantinopolul (Istanbulul de azi). Toate 
acestea se vor petrece într-un viitor apropiat, în timpul vie
mai spunea sfântul Paisie. 
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Printre oameni nu va mai fi evlavie, ci va domina imoralitatea. 
tru cei mai mulţi, 

precum şi supărarea la cei ce adună bogăţie. Prostituţia, 
adulterul, păcatele homosexuale, hoţiile şi crimele vor ajunge la 
cel mai înalt nivel. Omul va fi lipsit de harul lui Dumnezeu 

şi va pierde mustrarea de conştiinţă. 
Nu vor mai fi conducători evlavioşi ai Bisericii şi cât de trist va 
fi pentru creştinii care vor trăi în acel timp, care-şi vor pierde 
credinţa complet, pentru că nu va mai fi nimeni care să-i 
îndrume. Atunci ei vor pleca din lume spre locurile sfinte, ca să 
caute mângâiere duhovnicească pentru durerile lor, şi peste tot 

Şi toate aceste lucruri se vor întâmpla pentru că Antihrist va 
-i înşele pe toţi. 

înţelepciune pervertită pentru invenţia 
lucrurilor, încât oamenii vor fi capabili să vorbească unul cu 
altul de la un capăt al lumii la celălalt. De asemenea, oamenii 
vor zbura ca păsările prin aer şi vor călători pe sub apă ca peştii. 

oamenii vor locui în confort, fără să-şi dea 
i să creadă că, dacă 

au toate cunoştinţele ştiinţifice, nu au nevoie să creadă în 

Milostivul Dumnezeu, văzând distrugerea fiinţei 
i salva pe cei puţini 

credincioşi rămaşi şi pe care Antihrist nu a reuşit să-i înşele. Şi, 
l ucidă pe înşelător şi 

țiile Sfinților Aristoclie și Paisie de la 

un ziar din Grecia au fost publicate 
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și Irlandei de Nord (format 
Țara Galilor, Scoția, Irlanda de Nord, precum și din trei 

țe ale coroanei și alte 14 teritorii britanice de peste mări) va 
și va ajunge în pragul dezastrului. Despre Rusia, 

ței în Dumnezeu a poporului ei, va 
țară liberă și va aduce credința în Dumnezeu și altor popoare. 

Sfântul Paisie, care a plecat la cele sfinte în 1994, a afirmat că „dacă n-
că în Statele Unite ale 

Americii se va produce un dezastru. De asemenea, el a afirmat că 
țită în trei state, iar Greciei i se va da 

partea de vest, inclusiv Constantinopolul (Istanbulul de azi). Toate 
un viitor apropiat, în timpul vieților noastre, 

                      

Lourdes - un loc al vindecări
iubirii unde au fost confirmate ştiinţific 

1200 de vindecări miraculoase
 

Prof. Ovidiu BURUIANĂ 
 

     Milioane de oameni vin anual la Lourdes. Unii vin 
pentru a se ruga, alţii pentru a se vindeca sau pentru a cere 
ajutor şi îndrumare, binecuvântare şi protecţie, iar alţii vin 
din simplă curiozitate.  
 
n şir indian se îndreaptă, ajutându-se unii pe alţii, către grota 
în care Fecioara Maria i s-a arătat lui Bernadette Soubirous. 
Totul se petrece în linişte şi reculegere. În faţa mir

oamenii rămân tăcuţi. În fiecare an, pe 11 februarie, se 
sărbătoreşte miracolul petrecut în mica localitate franceză de la 
poalele munţilor Pirinei, Lourdes.  

Bernadette şi cele 18 apariţii ale Fecioarei Maria
La 11 februarie 1858, Bernadette Sou

vârstă de 14 ani, a plecat să adune vreascuri împreună cu sora ei 
şi o prietenă, în apropiere de stânca Massabielle, pe malul râului 
Gave du Pau. Fiind bolnavă de astm, Bernadette a rămas în 
urmă. În apropierea unei grote „a simţit o adiere de vânt”, apoi a 
fost martora unei apariţii: „o doamnă tânără, îmbrăcată în alb”. 
Când celelalte două fete s-au întors, au găsit
chipul strălucind de fericire. La început, Bernadette nu ştia 
despre cine este vorba, dar „Femeia în alb” i
uneia dintre apariţii că este „Neprihănita Zămislire”. Bernadette 
a reţinut termenul, care îi era necunoscut până atunci şi, 
repetându-l încontinuu ca să nu-l uite, s
oraşului. Acesta l-a tălmăcit şi astfel au aflat cu toţii cine i s
arătat în mod miraculos fetiţei.  
Au urmat o serie de 18 apariţii, în cadrul cărora Fecioara Maria 
i-a dat mai multe sfaturi şi i-a făcut unele dezvăluiri, dintre care 
o parte au rămas multă vreme secrete. Tot ea a îndrum
fetiţă să găsească un izvor în grota respectivă. Apa acestuia a 
fost captată într-un mic bazin special amenajat şi, în scurt timp, 
s-a constatat că are proprietăţi miraculoase. Tot mai mulţi 
oameni au început să se adune la locul apariţiilor, unde 
produs apoi numeroase vindecări miraculoase. Primele dintre 
ele au avut loc în martie 1858: vindecarea unei femei paralizate 
(Catherine Latapie) şi a unui bărbat orb (Louis Bouriette). 
În anul 1866 Bernadette s-a retras la mănăstirea din Nevers sub 
numele de Marie-Bernarde. Bolile de care suferea s
tot mai mult şi a murit de cancer în anul 1879, la vârsta de 36 de 
ani, fiind îngropată în cimitirul mănăstirii. Scepticii se întreabă 
de ce Fecioara Maria nu a făcut o minune pentru preferata ei
înlăturându-i suferinţele provocate de astm 136 şi de 
tuberculoza osoasă de care a suferit întreaga viaţă. „Acesta este 
sacrificiul meu,” spunea Bernadette acceptându
seninătate şi chiar cu simţul umorului, după cum mărturisesc cei 
care au cunoscut-o. Acesta a fost miracolul vieţii ei: acceptarea, 
iubirea, dăruirea de sine. Aşa a ajuns la sfinţenie şi se ştie că 
sfinţii nu fac miracole pentru ei înşişi. 
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1200 de vindecări miraculoase 

Prof. Ovidiu BURUIANĂ – București 
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Cea care şi-a trăit viaţa sub semnul miracolului a rămas la fel 
şi după moarte. După 30 de ani, când a fost necesară exhumarea 
sa în vederea procesului de sanctificare, trupul Bernadettei a 
fost descoperit intact, neatins de trecerea timpului. Trupul său 
se află şi azi în capela mănăstirii din Nevers, într-un sicriu de 
cristal, părând că doarme. Iată ce scria ea, la un moment dat, în 
jurnal: „Nu voinţa mea să se facă, o Marie, ci a ta care e 
întotdeauna voinţa lui Isus... Sufletul meu, unit cu al tău, să-l 
preamărească pe Domnul pentru acest omagiu permanent al 
unei supuneri desăvârşite... Da, DUMNEZEUL meu, da în toate 
şi pentru toate, da!” 

Lourdes, sanctuarul şi oraşul 
„Vreau ca lumea să vină aici în pelerinaj,” i-a spus Fecioara 

Maria Bernadettei în primele apariţii şi oamenii au început să 
vină în pelerinaj încă din acea perioadă. Dacă la prima apariţie 
din 11 februarie erau prezente trei persoane, la apariţia din 4 
martie erau prezente în faţa grotei deja 20.000 de persoane. În 
cei 150 de ani care au trecut, Lourdes a devenit, dintr-un mic 
orăşel comercial, unul dintre cele mai mari locuri de pelerinaj 
din întreaga lume. Aproximativ 6 milioane de oameni vizitează 
acest oraş în fiecare an. „Domeniul Stăpânei Noastre” reprezintă 
partea spirituală a oraşului. Spaţiul respectiv, o suprafaţă de 51 
hectare de pământ care se întinde până la grotă şi împrejurul ei, 
aşezat între dealuri şi râu, este împrejmuit şi presărat cu copaci, 
flori şi statui. Deasupra grotei se ridică o bazilică uriaşă, de un 
alb strălucitor, cu o turlă care adăposteşte clopotniţa şi care a 
devenit un reper al oraşului. Sunt construite aici de fapt trei 
biserici separate, suprapuse. Accesul la cele două biserici de sus 
se face prin două rampe înclinate susţinute de arcade. Cea mai 
cunoscută este Basilica subterană a Sfântului Pius, unde pot 
încăpea 20.000 de persoane. 
Hospitalité Notre-Dame de Lourdes creează condiţii pentru 

primirea şi găzduirea pelerinilor, în special pentru cei infirmi şi 
bolnavi, pe tot parcursul sezonului de pelerinaj (de primăvara 
până în noiembrie), iar pentru băi, inclusiv iarna. Pe lângă acest 
teritoriu 137 sacru, în oraş au apărut hoteluri, restaurante şi 
magazine de suveniruri. Populaţia oraşului a crescut de la 4.000 
la 15.000 de locuitori. Aeroportul oraşului este cel mai tranzitat 
aeroport al Franţei după cel din Paris. De asemenea Lourdes 
este pe locul al doilea în Franţa şi ca număr de hoteluri 
(aproximativ 270) după Paris. 

 

 

 

 

 

SpiritualitateSpiritualitateSpiritualitateSpiritualitate 



 

        221221221221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017Lohanul nr.  42,  iulie 2017 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Schitul  Sfânta Ana 
(Muntele Athos) 
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 Mănăstirea  Grigoriu 
 Muntele Athos (Grecia) 

 


